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ّماع ريدصت 
ئراقلا دجف  .همدقت  ةجودزم   ةّجتاسا  دمعأ إ  ْنأ  ُتركف  نادل ، لمعلا  اذه  ةءارق  لهسل 
لمعلا نع  اهتفرعم  لا ي  ةّساسألا  انعلا  اروف ع  هف  فق  ازجومو  اماع  اريدصت  ام    

دع .نمت  َمف  فرعن  ْنأ  ْنلو ي  ئراق  خت ع  ةنام ال  ّيرعشلا ، قلخلا  هتنامو   هحاصو 
ةعوضوملا  ىلا  تاءارقلا  نم  ددع  ع  هف  تدمتعا  اسارد  وأ  ادقن  خدم 

ً
هل  مّدقأ  كلذ 

اردق هف  ّوتأو  .خلإ ،) هتواج ، راج ، هسر ، راغنأ ، سخروب ، « ) ةّهلإلا ەادموك  ناد و«
ةثالثلا ءازجألا  ةمجرت  ةءارق  لق  لخدملا  اذه  أرق  ْنأ  ئراقللو  .لصفتلاو  قّمعتلا  نم  أ 

اوحلا ةنام  اّمأ  .نادل  ّيرعشلا  ملاعلا  هصوغ   دع  هتءارق  إ  دوع  ْنأ  وأ  ةئاملا ، اهتادوشأ 
هل  اذه  دنع  قوتأف 

ّ
ف اذه ، هلمع  ع  ناد  ةمجرتو  ةمجلل ، لماشلا  داصتقالا »  » اهرودو 

.لخدملا ةاهن 
La Divina ةّهلإلا » ادمولا   » ّاسألا يرعشلا   Dante ناد لمع  حب  ام 

نا .ىرخألا  ولت  ةمجلا  تاغللا  فلتخم  ثو   ةّملاعلا  ةّعشلا  ةثادحلا  قطنس   Commedia
هدش وأ  هأزج  نم  ّلل  ٍنرق  فصن  لق  عضو  دق  نامثع  نسح  روتكدلا  لحاّرلا  ّيملا  بدألا 

اهحادتما  دوعأسو إ   ) لالجإلا ةريدجو  ةقومرم  ةّع  ةمجرت  رهْطملا »  » و محجلا »  » لّوألا
، ةف لق  سودرفلا » هتمجرت ل«ـ ءادألا ، ضع  ه  خأ  ام  او ، دق  هتثرو  نأ  املع  لخدملا ،

اصوصخ زاتمت  و  .قتعلا  ضع  مجم  هتغل  رَوتعا  امّر  ْنل  اهيلع ،) عالطالا  َّنسي   ملو 
اهَعمج  ةدوشأ ، ّل  اوتت   لا  ةّثالثلا  ًتافوسلا »  » وأ تاعّطقملا  مجملا  ذإ 

ْ
َعمج اهتّنب ،

ام اعم إ  نآ  رَتوتملاو   لاّعفلا  اهلفاتو  اهعراسب  ةفورعملا  ناد  تابأ  ّوحم 
ً

دحأو  لط  رطس 
ةمجلا رّوطت  نم  ةدافإلا  ُتلواح  ةثالثلا ،

ً
ەدشانأ  لمعلل  ةلاتلا  ةمجلا  .ةّد   ٍتالاوتم  هش 

ةّلاطإلا برق  ُتسأتسا  دقو  .ّصألا  ّيرعشلا  اهراطإ  نم  ةمحلملا  بقتو  تّعلا  ةدصقلاو 
ّنأ فورعم  .ةددع  تاونس  ذنم  امهيف  ةءارقلا  ُتدتعا  تللا  ةّناسإلاو  ةّسرفلا  نم  ّل  نم 

حلاصل ةّنتّلا  نع  ەداعتبا  اهقلخ »  ›› مهاس  يذلا  ناد  دهع  ذنم  اثك  ّغتت  مل  ةّلاطإلا 
ا ع  شق  ةجهل  نآرقلا  ضرف  ام  ام  اعون  ەدال ، صف »  » كلذ تراص  لا  ةّماعلا » »

عاقإلا ةحان  نم  ساسألا  جرم  لش  يذلا   ّصألا  ّصنلا  بناج  و  .ةّعلا  تاجهللا 
ةمجلا اهلّوأ  ةددع   ةّسرف  تامجرت  ب  ُتلاق  ماهبإ ، وأ  لاشإ  ّل  مامأ  خألا  يذالمو 

Jacqueline هسر لاج  امور  ةعماج  ةذاتسألاو   ةّعلطلا  ةّسرفلا  ةرعاشلا  اهتعضو  لا  ثدحألا 
ماوعألا ب  سراب  نورامالف »  » تاروشم ءازجأ   ةثالث  ةمجلا   تردص  . Risset

ةّلكشلا هتعبطو  ةّعشلا  هتباتك  ماظن  ناد   ّصنل  ءافو  نع  ةرعاشلا  اهيف  تعأو  1985 و1990 ،
بیلاسأ عبتت  يرخ  أ تامجرت  كانهو  .ةّفرحلا  ةمجلا  طقس   نأ  نود  ةّلالدلاو  ةّعاقإلاو 

ةیاھن يف  يتناد  ةمجرت  نع  مالكلا  ىدل  اھركذل  يتآسو   ، ّةیمھألا يف  ةحوارتم  يھو   ، ةنیابتم قئارطو 
نم هُتسمتلا  يذلا  ر  يبكلا نوعلاب  نألا  نم  ھیونتلا  ينتوفی  ْنأ  يغبنی  امك ال   . باتكلا اذھل  ّيدقنلا  لخدملا 
اهل ضرعأسو  اهنم ، قمعألاو  ّاسألا  ُتخا  دقو  هلمعو ، ناد  ةعوضوملا   ةّدقنلا  تاراقملا 

.روكذملا لخدملا  ط  
ً



نود نم  محجلا ،»  » اصوصخو ةّهلإلا ، ادمولل  ّقحلا  لعفلا  ةطاحإلا  لاحلا  ةعبط  نكم  ال 
انيفار  وتو  

ّ
1265 ةسرولف  ييغلأ   ناد  دلو  .ەع  قاس  اهفلؤم و  ةاح  اهلالحإ  

لّوألا فصنلاو  ثلاثلا ع  نرقلا  نم  اثلا  فصنلا  ثادحأ  دهش  امخم  اساسو  ارعاش  ناف  ، 1321
دّهمملاو كاذ  مرطضملا  طسولا  علا  نورق  رخآ  فنعأ  نم  هسفنب  اعو  عبارلا ع ، نرقلا  نم 

.ةضهنلا عل 
ّيلاسڤولا روداولا  رثأ  اهيف  جتي  ةّئانغلا  دئاصقلا  نم  اددع  هاشو  ەاص  ناد   بتك 

نع هف  ّع  يذلا  ةددجلا ،» ةاحلا   » وأ اڤوون » اتيڤ   » يرعشلا - ّينلا هاتك  ّثنم   اهلضفأ 
مهبم مهافت  ءوس  اهنع  هقّرف  لا  يرانتروي ) ّقحلا ب  اهمسا   ) تاب هتببح  نادقفل  هفسأ 

اهنم ّوتي  ّكش  الو  نا  وهللا  نم  ةف  دعو  .ركم  توم  هنم  اهفطتخا  ّمث  لخدملا ، هلإ   دوعنس 
ّإلا ساموت  ركف  لوادتي  اهضع  نأ  ةّتوهاللاو  ةّملعلا  تاقلحلا  ضع  داتري  حار  ناسلا ،

(. دشر نبا  ّلدنألا  فوسلفلا  ةس إ   ) ّيدشرلا رثألا  سرادتي  رخآلا  ضعلاو 
اهّمهأ نم  ةّبدأو  ةّتوهالو  ةّملعو  ةّفسلف  تاسارد  ناد  عضو  ةّئانغلا ، ةّعشلا  هصوصن  و 
ههاني نا  نأل 

ّ
ه ةروتبم  اعمج  تق  دقو  ةدأملا ،» و« ةّلملا » و«  ةّماعلا » ةحاصفلا    » هتك

.ةناث ةهج  نم  ةّهلإلا » ادمولا  اسألا  هلمع  ءادن » ةهج و« نم  اسلا ّ لاضنلا 
ذوفّنلا اهلاجر  راجَتاو  نامورلا 

ّ
ة ةسنلا  قيحملا  داسفلل  ناد  عّجفت  ّسملا ، هنامإ  قمع  ع 

ةرو نَمف  .ةصعو  ةملظم  تارماؤم  مهعولضو   سّدقلا  تافرو  نارفغلا  كوكصو  ّاسلا 
لالقتسا إ  ادلا  فلَْغلا »  » بزح طرخنا   ساسألا  اذه  عو  ةلودلا ، نع  ةسنلا  لصف 
فورعملا ئوانملا  بزحلا  هاج  حارو  تاوبالا ، ةطلس  نم  ّدحلا  و  امور  ةطلس  نع  ةسرولف 

هفو « ) ضبلا فلَْغلا  « ـ اعُد ب هسفن إ ح  هح  مسقنا  ام  ناع  ْنلو  لِِغلا .»  » بزح
تعقو لماّشلا  عاّلا  نم  خانملا  اذه  .االا و  لَمأ إ  راص  يذلا  دوّسلا » فلَْغلا  و« ناد )  َ
ةّساس تالوؤسم  ناد  مّنسو  .سمألا  ءادعأ  لِِغلا »  » عم تافلاحتو  ةنحاط  بورحو  رزاجم 
مادعإلا اباغ  امح  ّلت  ّمث  هقافر ، لدعلاو ب  مائولا  حور  لالحإ  لشف   هّنلو  ةلاع ، ةّموكحو 
ّصألا هملقإ  جراخ  عقت  ةددع  ندم  لّقني ب  هتافو  ّح  حارو  نملا  راتخاف  هح ، مازهنا  دع 

بجعملاو ءارمألا  ضع  ةفاض  اروطو   عــــم  رقف  فورظ  ًةرات   هئادعأ ، ذوفن  نع  ادعو 
وفعلا لوبقلا  َضفرو  ةثالثلا ، بلا  هلمع  دشانأ  لمأ  كلت  دلاو  نلا  تاونس  .نوملا و 

.ةرفغملل ٍبلط  وأ  وفعلل  سامتلا  مّدقتي  ْنأ  اطوم  نا  ذإ 
ْ
هلع  ضورعملا 

ىدل ةءوم  تاعقنسم  ەروبع  ءاّرج  نم  هتباصأ  ّح  ةّحض  ةنس ، سمخو  ّتس  نع  ناد  وت 
ّ

اد ولفون  هفضُمو  هقدص  اهيف  هلسرأ  ضوافتلل  ةّمهم  ق  
َ

اهَدص نا  لا  ةّقدنبلا  نم  هتدوع 
مهعم ع بكري  نأ  اوضفر  ّيساسلا  هموصخ  نألا  ةّب  قط  جاهتنال  رعاشلا  ّرطضا  دقو  انتول ،
ّيأو  ) ەع هلمتح  مل  ةلادعلا  ملح  نمث  ناد  عفد  خألا  هقمر  ّحف  هلعو ، .ةدوعلا  ةنيفس  م 

.هققحت نم  وه  نكمتي  ملو  هلمتح )؟ ع 
ةّلوثمأو ةّتوه  الو  ةّعش  ةّمرو ، ةّفرح  ةدّدعتم ، تاءارقل  لاق  هلمع  ّنأ  هسفن  ناد  بتك 

.اعط مويلا  ةدئاسلا  ةّفسلفلا   ةّعشلا -  ةءارقلاو  ةّروغلأ .) )
نع رعاش  بعت  وه  لمعلا  اذهف  لِداعلا ،» ناد   » راغنأ  فورعملا  ّاطإلا  رعاشلا  َبتك  امو 



نود نم  انكمم  ودي  اصالخ ال  وأ  اماس  َنأو  اهسفن ، ضرفت  ّلظت  ةنّيعم  ةلادع  ّنأ  ّيوقلا   ەداقتعا 
رّوص لمعلاف  ّفنلا ، لوأتلا  دعص  عو  .ااقع  مأ  كلذ  نا  ااوث  هلعف ، ءازج  ئرما  ل  لتي  نأ 

، ةّللا ةاناعملا  ٍكرد   لفسأ  لولا إ  اذه  قّقح  مل  ام  صالخلا  كرد  نل  نأ 
ّ

ه ملع  ناسإ  ةسم 
هنم دعاصتي  لوزن  .ئطاخلا  خاو  ذعملا 

ّ
ب نأ  اهنم  دعاصتي  لا  ةّلاو  تاذلا  ةواه   

سودرفلا َمث إ  ةءالاو ، ةئيطخلا  سو ب  ةلم  مه   نَم  نوكسملا  رهطْملا  ةؤر  جــــردتلا إ 
هخّت لا  تاب  هتبحم  نخألا  .ّواطلاو و  سّدقلاو  ةكئالملاو  ءانألا  لاق  ثح 

نع كانه ، هلاق  هل  فلسو  هل ،  فشكتو  ءامسلا  زاغلأ  هل  لحت ّ مث  لوألا  هلالض  هكت ع  ّح 

شم
ً

دهاش ، امو  اع  ام  ل  اهيف  لوق  ةّعش  ةّمهم  ضرألا : إ  اهلجأ  نم  دوعس  لا  هتّمهم 
«.. برَجلا مهباصأ  امثيح  مهسفنأ  نوكح  نخآلا  ارات  و« درفم » اح  »

رّوصتب ناد  لمع  طر  اومح  ْنأ  ةّصاخ ، ّلا  جهنلا  نئاسلا   نم  حالا ، ضع  لواح 
، هسفنب ئراقلا  ظحالس  امو  .ةدصقلل  ةمعادلا  ةّكفلا  ةّعجرمللو  نولاو  ةلادعلل  ضحم  ّسم 

ْنإ رهطْملاو  محجلا  ةلحرلا ع  هل   ادشرم  ويلجرڤ  ناد  راتخا  لد ّ َمالعف  .نوئطخ  ام  ف 
َ

َّدشل

إ حيسملا  ةلاسر  رهظت  نأ  لق  ةّثولا  وت  
ّ

يذلا  ّيتاللا  رعاشلا  اذهب  ەزاعا  ع  ّلد  مل 
ءازجألا ةّدشرلاو   ةّإلاو  ةّطسرألا  رافألا  رفاضت  مامأ  ع  ْنأ  دحأ  رودقم  لهو  ملاعلا ؟
محجلا ناد   لحُ  ملأ  ّمث  ةّعش ؟ - ةفوص ةؤر  وحن  توهالل  مئادلا  زواجتلا  اذه  مامأو  ةثالثلا ،

، دشر نبا  حاّ  دحأ  كلذك  ل  حلاصلا ، ّيثولا  ضع  سودرفلا  و  تاوبالا ، نم  اددع 
هضراعُم ناو ب  ةقطرهلا  مهُّتاو  َموح  يذلا  هيجس ) مسا  ّيسرفلا  ىدل  فورعملا   ) ييجس

ملَوأ ةددع ؟ حاون  ّالوكسالا   ەكفت  ناد  عبي  يذلا  هسفن  ّإلا  ساموت  سّدقلا  هنِّوخُمو 
؟ ەْزواجتي مل  ْنإ  ءارذعلا  مم  ماقم  عراضُ  دا  ماقم  سودرفلا إ  تاب   هتبحم  اضأ  عفري 

قاإلاو لذجلاو  فاطخنالا  موق ع  نأ  لد  ةّبهذملا  امئاق ع  ّنادلا  ءانغلا  رهوج  نا  ولو 
نبا حب  ام  هِ  يذلا  ذافنلا  اذه  لثم  اهئارعشو  ةلاوتملا  نورقلا  ءاّرق  ەانا  تفلُس  َنافأ  حطشلاو ،

؟ انمّدقتو انقس  كاذ  ةسرولف 
نطف ْنأ  ةط  ةددجلا ، ةّعلا  ةّعشلا  براجتلا  شعني  نأ  انداقتعا  هنأش   نم  لمع  اذه 
لمعك هتعبط  بلص  مقملا   مئادلا  حوالا  اذه  همزع  نم  طّي  الأو  ەانع  ةدّدعتل  ئراقلا 

قاطنسالاو ّيركفلا  جاجِحلاو  ّيواسأملا  راوحلاو  ّيرعشلا  ريدهلاو  طسلا  دّلا  ب  ّحلم 
ەذه هّجزت  نأ  دّرجم  ةءارقلا  نع  ئراقلا  فني  ّأ  متأل  نو 

ّ
.ّراتلا  لوانتلاو  ّسلفلا 

خــــراتب فراعلا  ىوس  عت  تنا ال  امّر  ةّخرات  تاداعتسا  وأ  ةّتوهال  تارّحت  كلت   وأ  ةدوشألا 
وأ ّاإلا  وأ  ّشعلا  ەن  إ  دشّلا  دعُ  ام  ناع  ناد  ّنأ  كلذ  لاو . ّ ّاسلا  الاطإ 

ءاقللا اذه  ةصرف  ئراقلا  ّنخ  الف  .اهيلت  لا  كلت  وأ   اهسفن  ةدوشألا  ّيرعشلا   ّاشكتسالا -
مهف ەدعاس   انه  ةمّدقملا  اوحلا  نإ  ّمث  .ّزج  جاعزنا »  » وأ قؤم 

ّ
ت لالم  نم  ثعاب  ّيرعشلا 

لامهإ ّنإف  لخدملا ، هحّضوأس   امو  ةّكفلاو ، ةّروطسألاو  ةًّخراتلا  قئاقدلاو  لصافتلا  عيمج 
ُتدمتعا دقو  .دا  وأ  ارذعتم  ّيرعشلا  رثألا  اذهل  لمالا  ّلتلا  لعج  دق  ةءارقلا  ىدل  اوحلا  ەذه 

عم نادلا ، َ رثألا  ّصتخملا  نم  ةلما  لاجأ  ثاحأ  رامث  نم  اهيف  دفت  لا  ةسر  اوح  انه 
.تاعوسوملاو مجاعملا  نوط  ةّصخشلا   ايقنت  نمو  ىرخأ  تامجرت  اوح  نم  هتأ  تافاضإ 

قيمعلا هنامإ  عف  ارثؤمو : اعف 
ً

اجاودزا  ّنادلا  ماللا  جاودزا  ئراقلا إ  رظن  انه  تفلأ  نأ  و 



هلع غ  ل   ) لعفني باذعلا ، رظانم  نم  محجلا  دهاش   امل  ملأتي  أتف  ەارت ال  ةّهلإلا ، ةلادعلا 
دهاشم اّمأ  .ملأ  ٍناوه  نم  مهب  قحل  ام  ّجتحم ع  هْش  ودو  مهب ، لنملا  ةاطخلا  ىأرمل  ةّرم ) َغ 

ممص اهشعف   سودرفلا  ةّواطلا   ةطغلا  تاظحلو  رهطْملا  ةلِمآلاو   ةرظتنملا  ةنيكسلا 
ه لّوحت  يذلا  هتاذ  ناوألا  ّيوامسلا   رفاسملا  ّساوح  اهرثأ  غمدت  فك  ئراقلا  يسو  ەدسج ،

.هعو
زمرت اثالث  لحارم  اهيف  ىرن  ْنأ  نكم  سودرف » و« رهطم » و« محج »  » بلا إ ەدش  همسقتب 

دق ناد  ّنإف  ارّخؤم ،) ّإ  ةسنلا  ه  ّرقت  مل  يذلا  « ) رهطملا  » هتفاضب يأ  ةّماع ، ّاسإلا  راتخالل 
اثالث اعاقإ  ّسلفلاو  ّيرعشلا  قطنملا » و« ركفلا  ع  ضرفو  ةّناسإلا  ةجتلا  دودح  عَسو 

.ةّقلا اهتطاسو  تاّنْثملا  ةّلاخا  زواجتي 
ىسف ةثالثلا ، دشانألا  ب  ارثأ  ألاو  رهشألا  دشلا  وه  ّلظ   Inferno محجلا »  » نا اذو 

ّل ّعتمتي   Paradiso سودرفلا » Purgatorio و« رهطملا »  » َنأ ةلمالا  ةمجّلا  ةءارق  ىدل  ئراقلا 
« محجلا  » دارفنا درم  لعلو  .ةذفان  ةّددجتو  ةّراتبا  انع  يوطنو ع  ةتفال  ةّصوصخ  امهنم 

ەاجّتالاو ةخألا  نورقلا  ئراق  تاجاح  ةعبط  نم  تآ  ءزجلا  اذه  هفرع  يذلا  عساولا  ثأتلا 
اظوحلم ع محجلا »  » ثأت اذكه   .ةثادحلا  لق  امو  ةثادحلا  ةاتك  هتهجّتا  يذلا  ّيواسأملا 

نوماتول ةهوم  عو  ةّسلوبلا ،) تااورلاو  بعرلا  تااور   ) ءادوسلا ةاوّرلا  دُ  ام  ةدالو 
.نيددع نخآو  سجو  افاو  لاڤرنو 

مسا بتأ  نأ  ُتصرح ع  دقف  ، نامثع نسح  روتكدلا  ناد ، ةمجرت  قومرملا   لس  َلعف  امو 
اداه رهطملا »  ›› ةاهن لق  ام  ّحو  محجلا »  » ءزج ةلط  ناد  ەراتخ  يذلا  ةذانإلا »  » بحاص

ةفاضإف .ّرفلا  قطّنلا  ثأتملا 
ّ

ةر لجرڤ »  » لد ويلجرڤ »  » ةئيه هتأ ع  نأ  لوقأ  احور ، اأو 
ةدرفملا عاقإ  ّنإف  اذه ،»؟ وه  نم   » َكل اولاقل  لجرڤ »  » نع نالطلا  َتلأس  ول  نأ 

ّ
ك ِةققح  إ 

« لجرڤ  » ىرن ب نأ ال 
ّ

ان رارقإلا  يف  اذه  عمو  .ةّعشلا  ةغاّصلل  ةمءالم  اد أ  ويلجرڤ » »
رخآ غ رعاش  دوصقملا  نأ  ركف  ّرعلا  ئراقلا  لعج  ثح  ةعاسشلا  نم  وه  انوب  ويلجرڤ  و«

ارظن للّدلا ،»  ›› لد دشرملا » « ـ ب ةمجّلا  ەذه  هتوعد   تلّضف  ام  ةذانإلا .»  » بحاص
نمو تاوفهلل  بِّوصمو  ّور  بأ  هعم  لماعتي  يذلا  هسفن  ناد  اهيلع  دكؤي  ةماسج  هتماسجل ،

.بردلا للد   دّرجم  هنم  ةسفّنلاو أ  ةّلعفلا  تاملظلل 
أرقت  .عئاش  أطخ  اذهف  مويلا  ضعلا  اهركذ  ْنو  امئاد ، نؤم 

ّ
ةث باتلا  اذه  أتف   محجلا ،»  » اّمأ

ةروس ﴾ ) ترِّعُس محجلااذو  : ﴿ كلذكو تاعزاّنلا ،)»  ›› ةروس ﴾ ) ىوأملا محجلا   ّنإ  : ﴿ نآرقلا
.خلإ ركتلا ،)» ››

قحلملا ذفاون ،»  »  
ْتَُ ْنأ  َقبس  محجلا »  ›› نم وألا  ةدوشألل  مجرت  ّنأ  إ  اخأ ، شأ ،

تادوشألل مجرت   
ُ

ْت ام  نارح 2001 ، توبب ،  لقتسملا »  » ةفحصل ّدألا  ّوبسألا 
هللا ، مار  ةرداصلا   لمرلا »  » ةلجم اهيشاوح   ةحصم 

ً
محجلا »  » نم وألا  ةنامّثلا 
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ناد ملاع  لخدم ا   
( ةتواج راج ، راغنأ ، سخروب ، هسر ، ةءارق  ...)

ادمولا  » ّادإلا  ناد  َملاعل  ّلحتو  ّيدقن  لخدم  لكش  ةلاتلا إ  ةعّسوملا  ةءارقلا  حمطت 
لمعلل ةقاسلا  ةّكفلاو  ةّّعشلا  هلامعأ  فّرعتو  هتسل  ةّساسألا  طوطخلا  ضرع  أدت  ةّهلإلا .»
ّاهنلا دعولا  مسرا  ْنأ  َردن  ذإ 

ْ
هلجأ : نم  تانمت » هش  امو  هل  ادهمت  اعمج  لش  لاو  بلا 

ةلحرلا قاسل  ةلّصفم ً تاللحت  اهيلت  .هلمع  ءادتبا  هتاحفص و  وأ  ذنم  ةلاشلا  ەذه  عدمل ع 
.تاروهظو تارهاظت ٍ نم  اهللختي  امو  سودرفلاو ، رهطملاو  محجلا  ثالثلا ، تاتولملا   

ةدصقلا معدت  لا  ةّفرعملاو  ةّخراتلا  تاحملتلل  ةلاوتم  تاءاضإ  تاللحّتلا  ەذه  نمضتسو 
تااتك عجرن إ  ْنأ  لاحلا  ةعبط  اّنم  تقا  اذهك  حمط  .اهرامعم  ساسأو  ّيويحلا  اهغس  اهبهتو 
تاونس ەداترا  اوقفنأ   نيذلاو  ناد  صّصختملا  حاّلاو  داّقنلاو  ءارعشلا  راك  نم  ّيوروألا 

هقاطنساو هلّمأت  تنعمأو   ەرثأ  ْتلغتشا ع  ةقاعتم  ٍلاجأ  دوهج  رامث  مهثاحأ  اومارو   ةلط 
نأو اصخش  ضرعلا  السأ   ةسارّدلا  ەذه  غبسأ ع  ْنأ  تحمط إ  نأ 

ّ
عمو  انه ، نم  .هللحتو 

اهنم بكلاو أ  دادعإلا  طمن  نم  نوكتس  ف  صخلتلاو ، ساتقالا  ةنّيعم   ةفاثك  اهيف  ّوتأ 

نم اننب  احلا  هسفن  رعاّشلاو  ئراقلاو ، ةغللاو  تاذلا  ماحاو  ةنامألا  قلعتت  عاودلو  .اضحم  افلأت 
وأ ەالعأ ، ةعضاوتملا  مّدقم  أرق  نَمو  .ءد  يذ  ئدا  اذه  هّنأ إ  انأف  هيغ ، وأ  هتيغ  فوجس  ءارو 

نأ
ّ
َكردأ  هتمجل ، لثمألا  لسلا  فّوشأو  ناد » سرد   » اهيف مهفأ  نأ  لواحأ  لا  ةمتاخلا  لّمأت 

نأ تدرأ  نأ 
ّ
دب  .لّوأ  ّوأ 

ً
ةّصخشو  ةعضاوتم  ةءارق  مَجملا  لمعلا  اذهل  دّهمأ  ْنأ  ردقأس  تنك 

دّقعلا لمعلا  اذه  مهفل  حيتافم  نم  ّيدقن  لخدم  هحي  ْنأ  نكم  ام  قأ  ّرعلا ع  ئراقلا  رفوتي 
، ملاعلاو الاطإ  خــــرات  نم  ةّلصفم  ةظحل  فّثك  لمع  .ةّهاظلا  هتطاس  ءارو  ام  اصخ   ادقعت 

نأ ردن  ةّصخش  ةجت  رولي  ام  برغلاو ، قلاو  نامإلاو ، لقعلاو  ةلودلاو ، ةسنلا  عا  نمو 
.اهاصقأ ّح  ةّعشلاو  ةّحورلا  ةرماغملا  ةلصاومو  قمعلاو  ةعاجشلا  اهعراض   ام  انفرع 

نم ُترثآ ، .راتخالا  ع  َإ  اهمامأ  ءرملا  ال  الو  ةثك ، ةّروألا  تاغللا  ناد   نع  تااتلا 
سل روخ  ّينجرألا  بتال  ةللق  تاحفص  ّنإ  .ةّساسأو  ةدودعم  رداصم  ءافتالا  يحان ،

ّيسلاو راغنأ  هسوج  ناد  نِطاوم  نعاش  وأ  راج ، هنر  ّرفلا  ركفم  وأ  سخروب 
رّحتلا لطالا  ّماجلا  ثحلا  نم  ةمخف  تادلجم  نم  ةءاضو  ءانغإ  أ  ْتد   هتواج  لف 
تامّدقم نم  اصوصخ  ُتدفأ  ءالؤه ، تاحفص  و  .ناد  لمع  ةعوضوملا   لالمإلا  ثلاو 

« ةّهلإلا ادمولا   » دشانألا ءازجأ  ةثالث  ةرداصلا   اهتمجل  هسر  لاج  ةّسرفلا  ةرعاشلا 
ةقفارم هف  مّدقت  يذلا  اتا » ناد   ›› مّقلا اهباتك  نمو  محجلا ،)»  » ةمجل اهتمّدقم  اصوصخ  )
انع ةّفسلفلاو  ةّخراتلاو  ةتوهّلا  اهتاّفلخ  إ  اهّدرتو  اهللحتو  ەذه  ناد  دشانأل  اوؤد 

عق .ةّصاخ  هتغل  باّتك  نم  ناد ، ّصتخملا  نم  ثلا  ثاحأ  جئاتن  اهرود  ةسِتقم 
ً

انع ،
رافأ اهاّإ  ائضم  فّنو ، ةحفص  سمخ  انه   اهُتفّثك  ةحفص  ّتسو  تئام  اذه   اهباتك 

بهسملا ضرعلا  اذه  عضو  إ  عفد  دقو  .ددصلا  اذه  ُتركذ   نَم  او  راغنأو  سخروب 



.بق دهع  اهيلإ   مجَُت  نل  وأ  ادأ  ةّعلا  مجَُت إ  دق ال  ةّساسألا  تاساردلا  ەذه  ّنأ  يداقتعا 
.اهرِخآ اه ،  عضاومو  ةسارّدلا  ەذه  رداصمل  ةّلصألا  نوانعلا  دج  ئراقلاف  اخأو ،

 



(1) 
ناد ةس 

ركذلا ِقباسلا  هسر  لاج  باتك  نم  فّتو  صخلتب  ةمجم  ناد  ةس  نع  ةلاتلا  تاطعملا 
باغ اصوصخ   للقلا ، ّإ  ناد  ةاح  نم  فَرعُ  الف  ّقحلاو  ص 217 .) ص 209 - « ) اتا ناد  »
هتس بناوج  نم  ثلا  ع  ّيرعشلا  هلمع  رفاوت  ّنل  ندملا 

ّ
ة هتلاح  ةقلعتملا  ةاملا  قئاثولا 

ەانبا اهيلع  اهطلس  ّلا  ءاوضألاو  ةّكفلا ، مأ  ةّقشعلا  مأ  ةّلاضّنلا  هتاح  رمألا  قلعتأ  ءاوس  ةّتاذلا ،
نم كاذ  وأ  ثداحلا  اذه  إ  هتاحملت  ع  مهتايقعت  قحالتملا   هلمع  يان  نم  امهاوسو 

.وه هنا  يذلا  لجّرلا  ةفرعمل  ةنغ  ةّدام  انل  فو 
ّ

ر هل  اذه  هتاح ،
ّيدرامل لصأ  نم   Alagary يراغالأ »  » وأ  Aliguieri ييغلأ »  » ةرّهشلا مسا  وأ  ّئاعلا  مسالا 

ىدل براقلا  اهيمري  لا  ةغّصلا  ةفاّقعلا  ع  لدو ّ ألا ،) لفسأ  عقت  ةّراقلا ، الاطإ  ادرامل   )
لق ام  .ةّمهملا  ەذهب  موق  يذلا  حّملا  لد ع  املثم  ةاسرم ، ةاثم  ف  اشلا ، هلوصو إ 

طسولا ةروص  يأ ‹‹ ارئاط ، وأ  االم  حانجلا ،» اذ   » عت ةدرفم  ، aligero ەراتعا لوأتلا  مسالا 
اذه  » عف ، Dante ّخشلا : مسالا  اّمأ  .هسر  ّعت  ام  اهيف ،» هسفن  ناد  دجو  املاط  لا 

وأ داملا »  » عو  Durante غصت كلذكو  بهاولا ،»  » وأ عملا »  » يأ عُ ،» يذلا 
«. روبّصلا »

وهو  ةلمجلا )»  )» ّب هّمأ ، فوتو 
َ

ت ويام ، 1265 . راأ -  راّون / رهش  ةاهن  ناد   دلو 
هتيدم ّسؤم  إ  هلوصأ  سودرفلا »  ›› عجُس  ناد  ّنأ  عمو  .هتب  ەوبأ  ُعف  ةاعلا ،

، لاملل افلسم  ل ح  افص ، نا  نأ 
ّ

ه حَّجرُو  ءالنلا  راغص  ةقط  نم  ەوبأ  نا  دقف  ّروطسألا ،
ةّلامسأرلا ةأش  تااد  ةسرولف   حــر   ردصم  اهنم  تاناهم أ  ردصم  تنا  نأ 

ّ
اه ّد  ةنهم ال 

.كلت
تاوخأو ةوخإ  ةسمخ  َمضت  ةْأ  سأر  ناد ع  ارات  رخآلا ، 1281 ، وه  اركم  بألا  وتسو 

ّ

.اثلا هبأ  جاوز  نم  مهنم  ةعرأ  نوك  ْنأ  لمتح  رمعلا ، هنورغص  
تاثلا  ) تابل هقشعو  هتاقالم  نم  هسفن  وه  ەاور  ام  ىوس  ائش  فرعن  ەاصو ال  هتلوفط  نم 

تجّوزت و ع دقو  يرث . ّ ّرولف  م 
ّ

ةنبا  يرانتروپ ،) نا ب  ّقحلا  اهمسا  ّنأ  مويلا 
وه ااش  ناد  جّوزتو  .ةنس  نعو  ّتس  نع  فوتو 

ّ
ت يدرا ، ود  ومس  وّعدملا  نم  باشلا  ةتع 

تاونس لق  ههتسو  ةع ، ةناثلا  ّنس  وهو   هل  اهبطخ  ەوبأ  نا  لا  انود  اّمج  نم  رخآلا ،
اهمسا ةنباو  هتافو ، دع  هلمع  نانعُس ب  ناذللا  وپواجو ، وييپ  امه  نبا  ءانبأ ، ةثالث  نملا 

.تاب ...مسا  لمحتو  ةهار  حبصتسو  انوطنأ ،
داترا ع  تاب ، توم  دع  بظاو ، نأ 

ّ
ه ىوس  ةسرولف ، ناد   ةسارد  نع  ثلا  فرعن  ال 

ةس  ) يدشرلا فوسلفلاو  رعاشلا  هقدص  هلع  سرامو  .ةّناسشنارفلاو  ةّنايمودلا  تاقلحلا 
ناسل قطانلاو  رعاشلا  يتال ، وتنورب  كلذكو  اقمع ، اثأت  نالاڤ  ا       ودغ  دشر ) نبا  إ 

روصنوفلأ طال  داتري  نا   ) ةّعلا ةغللا  فرعو  مولعلا  اعلّطم ع  نا  يذلاو  فلَغلا ،»  » بزح



(. ةطرق اعلا  
« لا  » اهاّمس ةعوسوم  ةّسرفلا  يتال  عضس  اضأ ، وه  اهفرع  لا  نملا  تاونس  و 

اهب ذخأس  تامل  كامسألل ،» نطوم  رحلا  ام  ءرملل  ناطوأ  ضرألا  عاق  عيمج  : » اهيف بتك   Le Trѐsor
.دع امف  هحلاصل  ناد 

« وهللا ةف   » ضعلا اهوعدو  ضومغلا ، ةلفاح  تاب  ةافول  ةقحاللا  ةفلا  ناد   ةاح  ّلظت 
مويلا دكؤملا  نمو  .ّرعملا  سّمهتلا  بعت  اهيلع  نحن  رثؤنو  ّيركفلا » طّختلا  ةف   » رخآلا ضعلاو 

، ّيدشر مهنم  ددع  ناو  يكرمنادلا ، ةقطانملا  ةقلح  انولوب ، ةنيدم  داترا  1287 ،  هنأ 
مهاس  اسرولف  انطاوم  ەاس  تس ، كلذ  دع  .ةغللا  هتّظن   دعاوق  أّه  مهب  كاتحالاو 

ةكرعم و  نارح 1289 ، ورأ   لهأ  ّدض  ونيدلاما  ةكرعم  ةنيدملا ،  نع  اعافد  لاتقلا 
لّوأ دعُ  نم ع  .ّاسلا  لاضنلا  ناد   طارخنا  دازت  ّمث  .هنم  بآ  ەزيپ   لهأ  ّدض  انوما 
ردص ّمث  ةّماعلا ، ءاعألاو  فئاظولا  نم  ءالنلا  ةقط  ةّبعّشلا  ةموكحلا  داعإ  نم  ثعاب  رمألا ،

كلسلا ناد إ  بسناف  .ّهم  كلس  ءامتنالا إ  ةط  كلذ  اهدارفأل  صّخري  يذلا  موسرم 1295 
تاشقانملا اراثآ   هل  دجن  نم 1296  اراتعاو  .ةلداصلاو  ءاّطألا  كلس  فقّثملا ، إ  برقألا 

حانجلا اضراعم  ةّطارقومد ، ألا  حانجلا  بناج  إ  امراص  افقوم  ذخّتي  وهو  ەارنو  ةّساسلا ،
«. فلَغلا  » بزح وضعك   هسفنب  افِّرعمو  االل ، انملا 

ةفلا نآلا ،  لِِغلا .»  » ةهجاوم فلَغلا » ، » ثلاثلا ع نرقلا  ذنم  عفد ، ّيدلقت  ماسقنا  نا 
ةهجاوم ضبلا » فلَغلا   » عض رخآ  ماسقنا  راص  ّاسلا ، كعملا  ناد  اهيف  لخد  لا 

؟ اهؤشم امو  بازحألا  ەذه  امف   .ةلثامم  ةوا  نع  ضّخمتو  دوّسلا » فلَغلا  »
ةّجولويدألا اهعفاود  ةضماغ   ةّلحم  تاعا  ناش إ  لِِغلا » و« فلَغلا »  » اتدرفم تنا 

همسا لّوألا  بزحلاف  .ّاملأ  لصأ  نم  تدرفملا  اتل  .امهل  مسا  امهالمَح  ناح  اهمّعزت 
: همسا اّثلاو  .ناملأ  ءارمأ  ةأ  ، Welfen نِفلو لآ  مسا  نم  تآ  وهو  ، parte guelfa ةّلاطإلا :

ّمث .اهداسأ  نفواتشهوه  لآ  نا  لا   Waiblingen نغنيليڤلا »  » ةقطنم مسا  ، parte ghibellina
ناو  ) ةّروطامألا ب  عالا  مقافت  عم  ةساس  أ  ةغص  تساو  أ  تاعالا  تصّخش 
معد نع  ثحي  حلا  نم  ّل  حارو  اس  عالا  حبصأ  .ةّبالاو  اناملأ ) كاذموي  روطامألا 

ةدناسم يدشان  ع  لِِغلا » و« االا ، معد  متلم  قلطُت ع  فلغلا »  » ةمس تراصف  .ّراخ 
راصنأ فلغلاو  هتمهب ، لاقلا  عاطقإلا غ  لعف  ةّدر  نولّثم  لِِغلا  نا  ةسرولف ، .روطامالا و 
ةنيدم ةسرولف  تنا  .ةّعانصلاو  ةّلاملا  دراوملا  تاذ  ةددجلا ، ةّعامتجالا  تاقطلا  مُح 

ِهني مل  فلَغلا »  » راصتنا ّنأ  ّإ  .ةللق  ةفل  ّإ  اهيف  لِِغلا »  » ِدُسَ ملو  اساسأ ، ةّفلغ » »
ةحلاصم ةع ، ةسماخلاو  ةع  ةعارلا  حوات ب  ّنس  وهو   ناد ، دهش  دقل  ل 18  تاعالا ،
رداصملا نم  ةدحاو  ةجّتلا  كلت  تناو  .اهنالط  ْتتثأ  ام  ناع  حلا  ب  ةّلافتحالا  ةغلا 

ماع 
ً

ّلظس  قاقشلا  ّنأ  دع  امف  ناد  نهذ  خّستس   لا  ةّواطلا )  ) ةعانقلل وألا 
.ّوك روطامأ  ةطلس 

ٌ
ىوقأ ، ةطلس  َمالسلا  ضرفت  مل  ام  لا  فوفص 

فـ .هسفن  ع  اضأ  وه  مسقنَسف  فلَغلا »  » بزح هقّقح  يذلا  ّاهنلا  راصتنالا  نم  مغّرلاو 
وشافنوب االا  حماطم  نوذّح  اونا  ةروسملا ، تاقطلا  مسا  نوقطانلا  دوّسلا ،» فلغلا  »



(. ةسرولف اهيلإ  ةدئاعلا  ةقطنملا   ) اناسوت نماثلا ع 
نودي اونا  نروجأملا  نم  ّحو  ل  ىرغصلا  نَهملا  باحصأ  نم  نورّدحتملا  ضبلا ،» فلغلا  و«

.ةسرولفو اناسوت  لالقتسا  فعضُت  ْنأ  اهنأش  نم  ةردام  دألو  االل  اق  ءادع 
« غ

َ
فل  » عيمجل عامتجا  ةئيهتل  ونايمج  ناد إ  ضبلا » فلغلا   » ةموكح ْتلسرأ  ، 1300 
ذخّتي ْنأ  هلع  نا  .رهشأ  ةثالث  ةدمل  ةّتسلا  ةنيدملا  ماح  نم  ادحاو  راص  هنم ، نارح  .اناسوت و 

قفاوي ع نأ  كلذ إ  ءانثأ  ّرطضا   دقو  عزانتلا ، ئادلا  ضبلاو  دوسلا  فلغلا »  » ّقح تاءارجإ 
هلإ هسفن  وه  هقحلس  نم   ) ءاوجألل ةئدهت  نملا  إ  نالاڤ  ا  ودغ  رعاشلا  هقدص  لاسرإ 

ّاڤلا لراش  حاتجا  ّلغتسا  خألا  ّنلو  .االل  ئوانملا  فلغلا »  » سأر ناد ع  راص  ةف .) دع 
.ةام ةسرولف  اهأل  ةّماعلا  تاّحلا  دّدهي  اقافتا  ٍميل  الاطإل 

امور ، نماثلا   وشافنوب  ەزجتحاف  .ناد  هئاضعأ  ب  نا  االل  ادفو  ضبلا  ةموكح  تلسرأ 
ناد دع  مل  .ضبلا  ّقح  تاماحم  تأدف  .دوسلل  مُحلا  داعأو  ةسرولف  ّاڤلا  لراش  لخد  ح 
هلع اومح  دوسلا  نأ  وه  ّمهملا  .ةع  اهرداغو  ةسرولف  داع إ  نا  ّنإ 

ْ
فرع  دحأ  الو  .امور   

ةعرأو ع وه  هلمش  مادعإلا  امح  راذآ ، اوردصأ ،  ّمث  نلا ، اباغ  اثلا 1302  نونا   
«. ضبلا فلَغلا   » بزح نم  رخآ  اوضع 

داحّتالا لواحم  اناسوت ، موخت  ع  نوشع  نمزلا  نم  ةفل  ضبلا  مهيلع  موكحملا   
إ ناد  هجّتاف  .لشفلا  تءا  تالواحملا  ّنل  .ةّوقلا  ةسرولف  إ  ةدوعلل  ّيفنملا  لِِغلا » و«

ةخألا تالواحملا  ةناث ، 1304 ،
ً

كانه  نم  دهشو  .الاس  ّد  ومولترا  اهمأ  ةفاض  انوڤ ، 
لشو هئافلح  نم  بحسا  ّمث  دوّسلا .»  » ّدض لِِغلا » و« نيدحّتملا  ضبلا » فلغلا   » تاّوقل

: روطسلا ەذه  ەحتس   يذلا  هاوجت  اهيف  أد  لا  ةظحللا  و  ەدرفم .» اح  »
اهنضح جراخ  اومري   ْنأ  ةسرولف ، ەذه ، ةروهشملاو  ةلمجلا  امور  تب  طاومل  باط  امدع  ))
عتلا َفن  حــــرأل  اهنم ، ةكرام  هلإ  دوعأ  نأ  لق  ل  نم  بغرأ  يذلاو  هف  ُتدلو  يذلا  قيفرلا 

هْش اغ ، ناسللا ، اذهب  ةقطانلا  قطانملا  بلغأ  بوجأ  ُتحر  ماوعأ ، نم  ارَّدقم   ام   مأو 
.هلمح نَم  قتاع  ع  هتّيلوؤسم  بلاغلا  لُ   يذلا  ظحلا  حج  دارإل  افالخ  اضراع  ٍذاّحش ،

ةفشانلا حــــّلا  ناطشلاو  راهنألاو  اوملا  فلتخم  ع  عفدت  فد ،
ّ

ة ال  براق  لْثم  اقح  تنك ُ
.(3 ، 2 ةدأملا ،» « )» ملألا رقفلا  فصعت 

جراخ عقت  ىرخأ  ةّلاطإ  ندمو  ةّقدنبلاو  وداو  وسڤت  ب  ناد  لّقنت  نع  ةددع  راثآ  فشكت 
لئوم كاذموي  لش  تنا  لا  سرا ، إ  هاهذ  ةّضرف  لوبق  نوثحالا   دّدي  .هئادعأ  ذوفن 

نا ناد  ٌنإ  لوق  نَم  ةّمثو  .ةّدشرلاو  ّإلا ) ساموت  سّدقلا  إ  ةس   ) ةّئاموتلا تاساردلا 
اهيف جَّتُيل  الاطإ  إ  غروبمسكوللا ، كلم  عباسلا ، يه  ەاجّتا  عم  اهرداغو  1310 ، اهيف 

ةّنوك ةّروطاما  ّيواطلا  هملح  قيقحت  كلملا   اذه  ع  لمألا  قلع  ناد  نا  .اروطامأ 
نا لا  ەي  قلطنا إ  ناد  ّنأ  نورخآ  حّجرو  .ّمزلا  اهلداعم  لشو  ةّبالا  نع  ةلقتسمو  ةّملس 

، امور إ  هجّتا  روطامالا  ّنأ  الإ  .ةسرولف  ع  خألا  جّع  ْنأ  مآ 
ً

ماع 1312 ، اهيف  روطامألا 
ّلظ ةناث ، 

ً
انوڤ  إ  ذئنآ  أجتلا  يذلا  رعاّشلا ، ملح  قّقح  ْنأ  نود  نم  تومسو  1313 ،

.هثروو ەالعأ  روكذملا  ومولترال  رغصألا  قيقشلا  الاس ، ّد  ەدنارغ  ْنا  اهمأ 



« ةّماعلا ةحاصفلا    » ةاتك أدو  محجلا »  » وألا عسلا  ەافنم  تاونس  بتك   دق  ناد  نا 
« محجلا  » حّقنو رهطملا »  » نس انوڤ ، و  (. 1304 وحن « ) ةدأملا و« وحن 1304-1303 ) )

هدهُيس يذلا  سودرفلا »  » دش كلذكو  ةّلملا »   » هفلؤم ةاتك  حجرألا ) ع   ) أدو ەو ،
مامأ وثج  ْنأ  اطوم  نا  هنع  وفعلا  ّنأل  ةسرولف ، إ  ةدوعلا  ضفر  و 1315 ، .ەدنارغ  ْنال 

: طسولا وه  نا  ّرولف  بهار  هل ، قيدصل  بتك  ددصلا  اذهــو  داهشألا ، سوؤر  هماح ع 
نم برق  ام  ذنم  نلا  جملا ع  ييغلأ ، ناد  نطولا  هف إ  نوعد  يذلا  موسرملا  وه  اذهأ  »

دنعلاو لصاوتملا  هاكناو  عيمجلا  ىدل  ةدوهشملا  هتءارب  ه  هل  تداع  ام  اذهأ  اماع ؟ ةسمخ ع 
اهب بهذت  سْفنل  ةعاضولا  ەذه  لْثم  نم  ةفسلفلا  نم  شاع  ٍلجر  نع  دعأ  ال  ، ّ سرّدلا ؟ ع 
نَمو لدعلا  وعد إ  نّمع  َّدع  .نئاش  ناسإ  لْثمو  ةلولغم  هْش  ملسلا  لوبقلا  ّدح  ةحاقولا إ 

.هلإ اونسحأ  نمّم  اونا  ول  ام  روجلا  بّسملل  هسفن  ملسُ  ْنأ  روجلا  نم  اع 
ەذهب ةسرولف  دوعأ إ  نأ  ّع  نا  اذإف  ەاتبأ )...(  ا  نطولا ، دوع إ  ةلاش  ەذه   تسل  ، ّ »

نل َوأ  موجّنلاو ؟ سمّشلا  ةؤر  نام  ّل  َّيعل   فوتت 
ّ

ر نلفأ  اذام ؟ ّمث  .ادأ  اهيلإ  دوعأ  نلف  ةلاّشلا ،
ةسرولف بعشل  ملسسأ  مل  اذإ  ّح  قئاقحلا ، بذعأ  نادللا  عيمج  ءامس  تحت  لّمأتأ  ْنأ  ردقأ 

ةناّثلا ةلاسّرلا  « )» فغّرلا زوعس  نأ 
ّ

بسحأ  ال  ةنئاشو ؟ ل  ةدجم ، غ  ةروص  اهتيدمو 
«(. ّرولف قيدص  إ  ةع - 

.نثالا هدلو  محلا  اولمشو  ناد ، ع  مادعإلا  محلا  ةسرولف  ماح  دّدج  ضفّرلا ، اذه  دع 
اهمأ َنسحأ  ملعلل ، ةّحمو  ةئداه  ةنيدم  و  انيڤار ، انوڤ إ  ناد  رداغ  ةمولعم ، باسألو غ 

رّرحو سودرفلا »  » ةاتك ناد  لمأ  كانه  .ناد  ذملت  هسفن  ّدع  ناو  اهيف  هتفاضولڤون  ودغ 
ەانبا اهئاضعأ  نم  نا  ةقلح  ناد  لوح  نم  تأشو  ةسالاو .» ءاملا  ةلأسم   » ةّفارغج  ةسارد 

ةّقدنبلا هتلمح إ  لا  كلت  اهنم ، ةخألا  تنا  تاضوافم  هثعلڤ   ون  حارو  .ه  اقحتلا  ناذللا 
مامأ انيڤار  قوقح  نع  عافّدلا  اهيف  نسحأ  ناد  ّنأ  وديف  .رعاشلل  ةلهم  بآ 1321 ، - زومت  

هلمحتس  تنا  لا  ةنيفسلل  ةّقدنبلا  لامألا  ناد ع  رثّؤي  ّنأ  ءالؤه  خف  .ةّقدنبلا  وافم 
ةءوملا ويشاوك  تاعقنسم  قخاف  .ةّب  قط  عاّتا  ع  ەوجأف  انيڤار ، إ  باإلا  ةلحر 

لولأ 1321. نم  عباّرلا ع  ثلاثلا ع ع  ةلل  للق ،  هلوصو  دعُ  اهنم  تام  ّح  بصأو 
ادلو ع  امدنع  نأ 

ّ
ه لاخ )؟ مأ  ةققح   ) يوري ويشاوب  اذوهاهف  .هتوم  هتت  مل  ناد  تالّحرت  نلو 

اقو  ةخألا  ثالثلا ع  تادوشألا  اع ع  مل  امهدلاو  لمع  ب  واچو ، وييڤ  رعاّشلا ،
ةاح ەاتبأ -« ؛»؟ ا  تنأ  ٌّأ  : » هلأسو مئاّنلا  ىري  ام  ەاأ   ىري  واج  اذو  .امهرمأ  نم  ةح 

هترجح نام   ع  هلدو  هنبا  دب  رعاّشلا  ذخأ  ّمث  معن ،» « ؛»؟ كلمع َتهنأأ  ةّققح -« ؛»
ةأّخم هسفن ، ناملا  ةدوقفملا   تادوشألا  لعفلا ع  واج  ع  حاّصلا ، .تخو   اقاس 

.ةصح ّغم  غص  نكر   
دق نا  .ر  وداّروك  نع  اهتياح  هسر  صّخلت  ةيجع  ةيغ  رخآلا  وه  دهش  ناد  نامثج  ّنإ  مث 

« سودرفلا  » وه  دّجم  يذلا  وكسشنارف  سّدقلا  ريدل  رواجم  غص  صم  انيڤار ،  نفُد  
.مهَرعاشو اوحلاصت  امدع  اّتلا ، نرقلا  نوّيسرولفلا   ەونطاوم  ه  بلاطف  .رقفلا  ةمزالم  ەراتخا 

نا لصألا ، ّرولفلا  االا  اعلا ، ويلو  .هئانو  حــــّلا  ممصتلا  ادعتسم  ولجنآ  لام - نا 



ددس نع  ةمجحملا  انيڤار  ةقاعم  ەع ، تاوبا  هراح  يذلا  رعاّشلا  نامثج  ةلاطملا  دي ،
.راغ قاروأو  مظعأ  ةعض  نم  ّإ  اغراف  دجُوف  قلا  ف 

ُ
حت .هل  بئاّلا 

الاطإل ّوقلا  رعاّشلا  راص  يذلا  ناد  دالمل  ةسداّسلا  ةّئملا  لافتحالل  ؤيهّتلا  ءانثأ   ، 1865
اوعف رعاّشلا ، تافر  هف  دقرت  يذلا  صملا  عيسوتب  لاّمعلا  ع  .زغللا  ّلح  َيدُتها إ  ةدّحوملا ،
ماظعلا ّإ  هصقني  ال  نامثجلا ، بلغأ  هف  اودجوو  ناد ،» ماظع   ›› هلع بوتكم  توبات  ع 

.غرافلا هش  قلا  ةدوجوملا  
تافر ضّرعتت  ْنأ  اوشخا  نأ 

ّ
مه سداّسلا ع  نرقلا  تااد  نم  ناهر  اهيلع  بتك  ةقرو  هعم  اودجوو 

اّولتساو قلا  إ  صملا  نم  يّدؤي  اغص  اقفن  لللا  اورفحف   نلل ، مهتيدم  فض  رعاّشلا 
ددجت يذلا ص إ  صملا  رعاشلا   ماظعلا إ ق  عمجم  دعأف  .امظع  امظع  رعاشلا  ماظع 
ةدحولا تقّقحت  دقو  اهراوسأ  جراخ  افنم  دع  مل  ماد  ام  كانه ، هئاقب  ةسرولف  تضرو  .هئانب 

ةروراق ناد ، تافر  دقرت  ثح  غّصلا  انيڤار  صم  ةءاضإل  .ةسرولف  اهأ  لسرأ  دقلو  .ةّلاطإلا 
.ماع ّل  دّدجتت   ْتحار  ةّده  ّحملا ، مهتز  نم 

 



(2) 
وألا لامعألا 

«: راعشأ و« ةدیدجلا » ةایحلا   » وأ اڤوون » اتیڤ  - » أ
هاش ، ّس  هتك   نأ 

ّ
ه دكؤملا  نم  نلو  قد ،

ّ
ة ةمولعم  غ  باتلا  اذهل  ناد  فلأت  ةنس 

ةاحلاو ةهج ، نم  ةراذلا  ةمالع  تحت  ءد  يذ  ئدا  هعض  وهو  .ع  ثلاثلا  نرقلا  تااهن 
هلق دجوي  يذلا ال  راذ  باتك  نم  رطشلا  اذه   : » ىرخأ ةهج  نم  ددجلا  ءدلا  وأ  ةددجلا 

: لوق لالهتسا  نا 
ْ

َبت هلوق ، ردج  اّمم  ثلا 
ناد ةرئاسلا  ع  ةغللا  ّلد   ةددجلا » ةاحلا   » بعت نا  اذو  ةددج .»» ةاح  أدت  انه  ››

، قشعلا ةدّدجمو  ةددجتم  ةاح  رخآ : عم  ەاجّتا  هشعني   رعاشلا  ّنإف  باشلا ،» دهع   » ع
ءانغ ةددج ، ةاح  : » روتكڤ ناس - ود  غه  ةلوقملو  روداولا  ةغلل  هسر ، ىرت  ام  اثتما ،

ً

ص 20). هسر ، « ) ددج
.هل دّهمتو  وبمارل  محجلا » لصف    » هسر رظن  قبس   ةروص  رعشلا ، نلا إ  باتلا  عمج 

رودت اهل  .رعاشلل  حنس  مالحأو  ىؤرلا  دو  ةّعشلا  تاعوطقملا  قيلعت ع  بلاغلا  وه   نلا 
هّفلو ەادافتيف  اهتافو  لّثمتملا   ّيروحملا  ثدحلا  اّمأ  ەاّإ ، اهتافاجمو  تابل  هقشع  لوح 

.ةلاد ةروص  تمصلا 
مسال ةّصاخلا  ةلالدلا  فضن  ْنأ  ي  هلو  ةعس .»  » مقرلا لوح  هقشع  ةاح  ناد  روحمُ 

ەذه ع  سّسأتي  فك  ىسو  ةّواطلا ، ةطغلا  بهت  وأ  بِّوطت »  » لا ەذه  ف  تاب ،
تنا امدنع  ةّرم  لّوأل  ةاتفلا  نأ أ 

ّ
ه ناد  انملعُ  .ةّصاخ  سودرفلا »  » دش لمعلا ، لما  ةلالدلا 

هلع ّبحلا  ةنمهب  ّسحأ  حلا  كلذ  ذنمو  .هتاونس  ةعسات  ةمتاخ  وهو   ةعساتلا  اهتس  لتقم   
دحأ هقمرت   ةاشلا  ةأرملا  ىري  ه  اذو  تاونس ، عس  ّرمت  ث 

ّ
م .ةيجع  ةهرب  هعط  هنوكو 

.احاص ةعساتلا  كلذ   نا  .روقو  ةراشب  هّيحتو  ةلجو  ةرظنب  اهتاقفر ، نم  تثا  ةحص 
َ

عراوشلا ،
وذ دّس  اهلخاد  ةلعتشم و  ةمغ  مئانلا  ىري  ام  ىف   مونلا ، نم  ةنس  ەذخأتو  هتفرغ  إ  دوع 
«. ءاشألا عيمج  نمهأ ع  نإ 

ّ
: » هل لوق  ّبحلا ) هلإل  دسجت  وأ  صخش   ) بهرو بهم  ىأرم 

.ّاوجرأ ءادرب  ةفحتلم  ودت  ةاتف  خألا  بناج  إ 
شهجتف ةمئانلا  ةاتفلا  ظقوي  ّمث  َكلق ،» رظنا  : » نادل لوقو  اهتلم  ائش  ەدب  كسم  دّسلا 

وأ تنا  ةعاسلا  ّنأ  هتي إ  هملح  نم  ناد  قيف  امدنع  .ءامّسلا  ەاجّتا  اعم   نافتخو  ءالا 
.عسلا لللا  تاعاس 

nuovo ةفصلا اهنم  ةّردحتملا  تاغللاو  ةّنتاللا  طتري    nove ةعس »  » مقرلا ّنإ  لاحلا ،
إ انهانا  هسر  تفلت  .لولحلاو  ثولاثلا   ّ إ  هماسقنا  لح  وهف  كلذ ، و  ددجلا .) )

ثح رهطملا » و« محجلا »  ›› نع بئاغ  وه  ةّهلإلا :» ادمولا   » ءانب روكذملا   مقرلا  ةّساسأ 



تاومس ّع  ناد  تاب  دوقت  ثح  سودرفلا »  » روهظلا  دواع  هّنلو  بئاغ ، لاملا 
« ةّهلإلا ادمولا   ›› عــــزوت ةثالث »   » مقرلا روضح  إ  هتن  ْنأ  كلذك  ي  .عسلا  سودرفلا 

ةّدهمت  ةدوشأ  عم  ةدوشأ ، ثالثو  اثالث  اهنم  ّل  ّمض  ىك  دشانأ  ةثالث  اهماسقناو إ  اهسفن 
، بلا رَفسلا  ةاد  نع  نلعتو  ةملظملا  ةاغلا  عاضلا   فصت  لا  وألا  ةدوشألا  « ) محجلا »
سّملت 23 ّإ  وه  ْنإ  ةددجلا » ةاحلا   » باتكف هلعو ، لما .) مقر  وهو  ةئملا  ددعلا إ  عفتري  اهب 

اذه ةاح   املثم   هف ، ةاح  ةّهشلا  وأ  ةّسوريإلا  ةنحشلا  ّلظتس  ّيوامس  ءاقترال  لّوأ 
.ناوجرألا ةرمح  ماهتلالل ، روذنملا  رعاشلا  بلق  ةاتفلا إ  ءادر  نم  هف ، ام  ّل  غبطصملا  ملحلا 

أدت ةتنوس  هملح   فصو  إ  باتلا ) اذه  ةرتاوتم   ةردام  ەذه  نوكتسو   ) رعاشلا عراس 
نع اّعل   بوتكملا /  اذه  امهــظان  مامأ  لص  دق  فهرم /  بلق  للو  ةمئاه  حور  ّلل  : » هلوق
نم ةاجإ  ةتنوس -  هلصت  لعفلاو ، ...قشعلا .» وه  يذلا  امهدّس  صخش  سلا  

ً
م ّمتأ  امَّهيأر / 

ّنلو ملحلا ، لوأت  ِدتهي إ  مل  هلسارم  ّنإ  ناد  لوق  .نالاڤا  ودغ  رعاشلا  لّوألا »  » هقدص
هتسمو ناد  ةاح  نم  ّماه  روط  عقاولا  أدي   انهو  .باوجلا  كلذ  نم  تدلو  ّقحلا  امهتقادص 

لمحس ددج  ّيرعش  راّت  ةرماغم  مّعو )  ) ناد ضوخس  لئالق  نخأو  ودغ  عمف  .ةّعشلا 
ّاسألا  هموهفم  لّثمتي  يذلا  ، Dolce Stil Nuovo ددجلا » بذعلا  بولسألا   » مسا

اهتلاحب قشعلا  ةرهاظ  ءارعشلا  ءالؤه  للح  «: » قشعلا ءالمإ   » تحت ةاتلا  وأ  قلطملا » ماهلإلا  »
ص 29). هسر ، « ) قلطمو ّوضوم  رخألا  وه  درف  إ  ّوك ؛ ناسإ  جذومنأ  ل إ  هتاذ  درف  ال إ 

إ اهاصقأ ، ّح  قشعلا  ةرماغم  هف  شع  يذلا  هتاذ  ناوألا  ناد ،  عافدنا  إ  ش  هل  اذهو 
.ةّعشلا ةقادصلاو  بحلا  ّيساسألا   اهيبطق  دجت  ةجت  ّامج ، وأ  ّوضوم » لمع   » ةجت

روداولا ّغم  ةّصخش  دأتت  مل  : » ناد ةاح  نم  روّطلا  كلذ  نع  ينوك  وكنارفناج  بتك 
ص 29). هسر ، ەركذت  « ) ةقادّصلا بلق  اهسفن   تاذأ  ل  ددجلا ،

ةّلعافك ةّصاخ ، ناد  يدلو  ددجلا ،» بذعلا  بولسألا   » ءارعش ىدل  ةّقشعلا  ةقالعلا  شاعُت 
دشر نباو  انس  نبا  رثأ  ناد   هضوخ  ّفن  كامهناو  ّخاد  طاش  ةمئاد ، ةّيمخت  وأ  ةّكفت 

ص 30). هسر ، ّ ) إلا ساموت  ّسّدقلاو 
وحن ةّجردتم  ةروص  اهلصاوت ، مدع  ع  ةّقشعلا ، ةقالعلا  ەذه  لصاوت  ظحالنسف   لعفلاو ،

ـّقن اهِ ْنأ  نكم  .ّرع  نبا  ىدل  قشعلا  ةروص  نم  اقحال  هسر  اهــّقتس  قشعلل  ّوص  شعم 
رعش مهرثأ ع  براق  ناد  نوك  ْنأ  ّد  الو  برعلا ، ءارعشلا  ىدل  ّيرذعلا  ّبحلا  ةروص  نم  اضأ 

ةقوشعملا نم  لعجت  ةروص  .ه  اعّشم  ناد ، يأ  وه ، نا  يذلاو  مهرعش  نم  بقلا  روداوّلا 
ّإ فّوصتلا  نع  اهلصفل  نك  مل  امّر  ةقلطم » ةّغ   » اسامغناو  ّيرعشلا  دشلا  لانال  ةسانم 

.مسالا
تحت مهعوقوب  هف  نورعش  يذلا  هسفن  ناوألا  ةقوشعملا   نم  امهلاثمأو  لمجو  سق  برهي 

اتيڤ  » ناد  ەوعدس  ام  لاحتراو ، دو  ةمللل : افلا  عملا  ماه  ةجت  .ةّللا   اهتنمه 
« ةّهلإلا ادمولا   » ةلحر مهفن  ْنأ  ةحانلا  ەذه  نم  نكمو   ) لّحلا وأ  مئادلا  ّجحلا  ةلاح  اڤوون »

(. دودحلا عيمج  جراخ  ماهو  لّحك  اهسفن 
نأ نورخآلا  دقتع  .ةسنلا  هتارظنب   تاب  قحال  ناد  ّلظ  ةقالعلا ، شعم »  » ةسّلا إ



ّيرولا همتلا  عضوم  راتسلا ، ةأرملا -  ةدالو  اهبناج : إ  ةسلاج  ةدّس  وه  هتارظن  فده  ّ
راص لا  ةلحلا  ەذه  ترّركت  ص 31 .) هسر ،  ) برعلا ءارعشلاو  روداولا  ةجت  فورعملاو  

ةنيدملا راتسلا  ةأرملا -  ةرداغم  ىدل  ددش  عف  باص  ْنأ  ّدح  ّسلا إ  لس  اهيلإ ع  أجل  ناد 
اهنم مأسف  همالحأ ) ەروزي   يذلا  ّبحلا » هلإ  نم  ةحصنب  ، » ىرخأ راتس  ةأرما  نع  ثحي  حورو 

وأ ةّرذعلا  ةروصلل  مزالملا  ّشعلا  لدجلا  لمتك  انه  .اهقشاع  نع  اههجوب  حيشو  تاب 
ةطغلا نمم  نع  تاخألا  ءاسلا  هلأس  ذو 

ْ
.اهتؤر  ىدل  عفو  ةقوشعملا  ةؤر  ةغر   ةّفوصلا :

حيدملا لّوحتي  انهو  دّس .» حدتمأ  اهب  لا  تامللا  ةنما ‹‹  نإ 
ّ

اه بج  هل ، عفلا  اذه   
لولحلا دجو  ةقوشعملا ، حيدمل  جهنم » « ـ ناد ب ركف  .اهتاذ  ةفتكم  هش  ةلعاف  إ  ّشعلا 

إ اهنع  ماللا  اهحدتم  ْنأ  رّرق  ددج : قالطنا  هل  مسري  انهو  .ەاؤرو  همالحأ  لضف  اناحأ 
اللا تادّسلا  اهتّيأ  : » همالل اقلتمو  هماه  ادهاش ع  ّمجلا  رخآلا  اذخّتم  تايّط ،» تادّس  »

ل دم /  انه  دفنسأ  نأ 
ّ
بسحأ  نأل  ال  دّس /  نع  ّنكملأ  ْنأ  درأ  ّبحلا /  وه  ام  نكردُ 

مزعلا ع نآلا ، نم  دقْع ، ةع .) ةعساّتلا  ةعطقلا  اڤوون ،» اتيڤ  « )» .لق أدهي  كفتلا   لامعإل 
ەروضح ّبحلا  رعش  : ››ُ ارط ساّنلا  هتّبحم  يدْع »  » ْنأ عو  ةّنوك  ةرهاظ  إ  ّبحلا  ةلاحإ 

« اقشع نومهي  ساّنلا  فا 
ّ

ة لعجأسف  ةعاجّشلا /  ْزوعُت  مل  ْنإ  ثح  ةوذعلا /  ەذه  لثم 
 / بحلا اهتارظن  دّس   لمحت  : » ةّلحت ةقاط  ناد  ههي  هسفن ، بحلاو ّ اهسفن .) ةعطقلا  )

(. نعلاو ةداحلا  ةعطقلا  نم  « ) اهتارظن هلع  لُت  ام  ل  اّيط  حبص  ِه  يذلا 
وأ ةّماعلا » « ـ ةاتلا ب ناد  عفتري  ص 33 ،)  ) هلإ انهانا  هسر  تفلت  امو  روّطلا ، اذه  دنع 

، ّيكساللا ءارعشلا  ةوسأ ً ّقحلا ، ّاعلا »  ›› رعاشلل هعم  حبص  فاصم  إ  ةرئاسلا  ةّلاطإلا 
.ةّغاللا لحلا »  » ةّقو تازاجملاو  روّصلا  مادختسا 

ّنل .لمتك  هو  ّيرعشلا  ناد  لمع  أدي  ّبحلاف  ةّساسأ : ىرخأ  ةنياعم  انهانا إ  هسر  تفلتو 
.هتاذ ارهوج  نالا ال  رهوج  أرط ع  اثداح »  » ەّدع اڤوون ،» اتيڤ   » .هسفن ف ّلظ  نل  هل  ەرّوصت 
هشع وأ  ه  رعش  نَم  عم  طاترالا  ل  هتاذ  موق  هّنلو ال  ه ، طح  ام  ّل  شعنُيل  قشعلا  أ 

.تاب اروطو  ه  اهيش  ًةرات  همالحأ  هلاق   يذلا  ّبحلا  هلإ  انل  رّوص  ام  الاغف  اذلو  (ص 34 .)
.ءاشألل هنود  دوجو  اثعاو ال  نولل  اّرحم  قشعلا  حبص  فك  ظحالنس  ةّهلإلا ،» ادمولا   »

هنم لعجت  وأ  ا  ةقالعلا  بحلا ّ طت  ملح  ةاح  اضأ  نّمضتي  ةددجلا » ةاحلا   » باتك نل ّ
اهطحم طاقن  عيمج  هنع  دعتت  ةرئاد  زكرم  لثْم  انأ  : » نادل ّبحلا  هلإ  لوق  .هللا  بوص  ةسم 

ال : » هيج اذه ، ضماغلا  همال  ىوحف  نع  ّباشلا  هلأس  ذو 
ْ

ا كلذك .» َتسل  تنأو  هتاذ ، ردقلا 
«. كعفن هف  دجت  دق  امّم  ْلس أ 

فوسك  ) ةّنوك ةثراو  اسا ّ ملحك  شعم  وه  ل  هنع ، اح  مال  الف  تاب  توم  اّمأ 
›› لا ءاشألا  ەذه  ضرألا ،) جي  لازلزو  ءاوهلا  رويط   طقاسو  رمقلاو  سمّشلا  ءاو  سمّشلل 

: حيسملا تومل  ةّدهمملا  تامالعلا  هتبقح  ئراق  اهيف  حمل 
ّلعلو ص 35) ةسر ، « ) ةّنمض تنا  امدع  ةءورقم  حيسملاو  تاب  ب  ةاهامملا  حبصت  اذو 

تومل ةسولهملا »  » ةاحلاو همهف ، نع  ناد  زجع  يذلا  همالو  ەالعأ  ةفوصوملا  ّبحلا  هلإ  ةؤر 
ىأر نإ 

ّ
ه لوق  ل  هتداع  ام ع  هفص  يذلا ال  خألا  هملح  ناد  نالمت ع  ناتللا  امه  ةبحلا ،

هعفدت إ ام  طق .» ّ ىرخأ  ةأرما  نع  ْلَقُ  مل  ام  اهنع  لوقأ  ْنأ  لمآ  : » مزعلا دقع  هتلعج  ءاشأ  هف 



رّوصت إ  لصويس  يذلا  ضانلا  دلُو  نوك  اذكه  عيطتسأ .» ام  رَدق  سردأ  نإ 
ّ

«: » ّمع  » رارق
، ملحلا رئاّزلا   هلإلا  تامل  روغ  سو  ددج ، نم  تاب  ةاقالم  اعس إ  ةّهلإلا ،» ادمولا  »

ةمداقلا تاونسلا  نوكت  نل  نَطسم  قشع  ةسم  ةطاسب ، وأ ، ةّفوص  وأ  ةّرذع  ةروس  لامو 
لق نم  تدجو  اڤوون » اتيڤ   » تابأ ضع  ّنأ  دب  .اهيلإ  تتو  اهل  دّهمت  سردلا »  » نم ةلحرم  ىوس 

باتلا عطق  رخآ  .ةّئدلا   هتطاس  مثعلتي »   » لازي ام  نا  ْنو  لوقلا ، زاج  اذإ  مئالملا  نلا 
«. لق نم  ةقثنملا  ةحلا  بهذت  ةرود /  أ  موق  يذلا  رادملا  نم  َدعأ  : » ناد بتك  ةّعشلا 

ةتنوسلا ّنإ  : » هسر ْتتك  امف  .ةغرلا  هغلت  يذلا  ىدملا  ّمهي  ام  ردق  انه  ةروّصلا  ةطاس  ّمهت  ال 
يأ 26 ع لّوألا ، كّرحملا  ءامس  نم  دعأ  مق  ام  ع  َنآلا  نم  حتفنت  باتلا  اذه  متتخت  لا 

ةّهلإلا ادمولا   » دجت ةخألا  .صلاخلا و  رونلا  ءامس  ةلزعنملا ، ةاعلا  ءامسلا  «، ) سويمألا »
ص 36). « ) اضأ اهماتخ  

ةدئاع ةصقلا  دئاصقلاو  تاتنوسلا  نم  ةلمج  لعفلا  ناد  كرت  دقل  .ّيرعشلا  بجتلا  انأ إ 
ع امجإ 

ً
ّلدت  ةمللاو  )  Riine فاوق »  » ناونع تحت  دع  امف  ْتعمُج  ةفلا ، كلت  إ 

اتيڤ  » عَطق ًةداع  اهعم  ُت  لاو  ةع ، امثو  ةئام  اهددع  غلي  لا  عَطقلا  ەذه  راعشأ .)» »
ودي اهضع  .ةددع  ةّلشو  ةّنومضم  تاهاجّتا  بهذت   تاجت  يوطنت ع  ةّعشلا ، اڤوون »
حبصت ّدح  ءازع و  َل  نع  ادع  ةطلسم ، ةروص  ه  كفّتلا  وأ  توملا  ّمتّدح  ملألا إ  احفاط 

: يركذ َضحم  سودرفلا  ّح  ةناهتسالا  عفد إ  هق  نا  يذلا  ثألا  اّحملا  ةروص  هعم 
نود ه  قصتلتو  ةساعتب /  مت  لا  حوّرلا  عم  ّسلا /  ملألا  عسو  اتيم /  ودغأس  اذكهو 

ص 52). « ) امَدع هناج  سودرفلا إ  تنا  يذلا  بذعلا /  هجولا  حف  ركذتتو  / عاطقنا
.ةقادصلا نمز  ّامجلا و  رعشلا  ةرماغم  هئازع   نع  رعاّشلا  ثحي  اناحأ ،

لا تاب  إ  حيملت  ّل  بارغتسالا ، ثعت ع  ةروص  اهنع ، بغ  ةعوطقم  بتك   اذكه 
ءاس لمجأ  ب  ةعس »  » مقر اهمسا ، ع  ّختلا  لس  عو  ةلاد  ةروص  اهحنم ، دق  وه  نا 

/ وي الو  َتنأو  انأ  نوكن  ْنأ  ودغ ، ا  درأ ، : » هئاقدصأ عم  اهعَضو  دق  نا  ةمئاق  ةنيدملا  
رحلا باع  رخمو  حالا /  عيمج  ىّدحتي  براق  حورطمو   رحس /  لعف  ول  ام  فوطخم 

احن  ل  ثبخلا /  مسوملا  الو  فصعلا  ال  ةَتبلا /  انقع  ْنأ  ردق  ثح ال  انتدارإ /  ضحم 
ةدسلاواناڤ ًةدسلا  انناج /  رحاسلا إ  عض  ْنأو  اعم /  ْنأ ن  ةغرلا   انيف  انتو  عيفر /  قافو 

 / عاطقنا ال  ّبحلا  كانه   رواحتن  ْنأو  نوثالثلا /  وه  تادّسلا  اهبترت ب  لا  كلتو  اجدال / 
«. انثالث نوكنس  نأ 

ّ
ان بسحأ  ام  ةدعس /  ّنهنم  ّل  نوكتو 

َاسڤ ولا  رعاشلا  اصوصخ   ) روداولا اح  ءانبلا ، ةعرا  تاد » الا   » ةفلا كلت  ناد   بتك 
امَدع ةّوادوسلا  ةألا  نِصخَشُو  رهطملا ،)»  ›› هعم  ًءاقل  دع  امف  بّتس  يذلا  لاناد  ونرآ 
ةّعش ةقلح  بناج  إف  .تاعوطقملا  ەذه  نع  ەرود  بغ  نجاملا ال  رعشلاو  .ّبحلا  هلإ  َنصخَش 

اهيف وجهي  تاعوطقم  دجن  ، II Fiore ةرهزلا » ناونع  لمحتو  هل  ةسم  ةّعالخا »  » ةغلا
.ةّصاخ سجلا  تاعوضوم  لوح  هسفن ) نلا  قطنت  ادودر  مهنم  هلع  ّلتي  ادو  ًءاجه   ) ەءاقدصأ

ةنيكسملا كب /  ةجوز  لاعس  َعمس  نَم  : » جوّزلا ةدورب  احّملم إ  مهدحأ  ةأرما  نع  ثدحّتي  اذوه 
ءامدقلا نا  « ) روللا هف  نّوكتي  يذلا  لجلا  ءاتشلا /   تضمأ  دق  نأ 

ّ
اه َبِسَح  ەزروف /  ةاّمسملا 



ةشاح 2). ص 60 ، هسر ، دلجلا ، نم  أشي  روللا  ّنأ  نودقتع 
ةعبطلا قاصتلالا  ب  تاجلاعملا  عزّوتو  نلا  نّولتو  ةّعشلا  تاجّتلا  عّنت  نا  امهم  ْنل 

هل اذه  َقوفف  ّاهن ، ناس  نع  امّرو  حــــورت  نع  سالا  ثحلا  وأ  ةقادصلا  باعلأ  سامغنالاو  
ماهبإ الو  ةامو  ةمساح  ةاقالم  إ  َرعاشلا  اهلاخ  دوقس  لا  كلت  هجو  ماودلا  ع  مّوح  نا 

كّرح يذلا  وه  نأ 
ّ

ه ةّهلإلا » ادمولا   » نم خألا  تبلا  أرقن   يذلا  ّبحلا  .ّبحلا  عم  اهيف 
«. موجنلا رئاسو  سمشلا 

 



: ةّكفلا تااتلا  ب -
تنا ةّهلإلا » ادمولا   » ّنأل اعمج ، ةروتبم  تق  ةّسلأو  ةّفسلف  تافلؤم  ةثالث  ناد  عضو 

ل ّيرعشلاو ، يرظنلا ّ ةعطق ب  نع  مّني  راتنالا ال  اذهف  ظحالنس ، امو  هلعو ، .ةّرم  ّل  هذتجت 
ام اهلخاد  جلاعت   ْنأ  اضأ ، ةّرم  ّل  لّفكتت ، لا  ةدصقلا  ازفاحو إ  اا  ةّرم  ّل  ظنتلا   لش 

.ةلمتكم هش  ةروص  ةّكفلا  هتغل  هنع  رعاشلا  عضو 
ةغللا ةّماعلا ، هعضو  دقف  ةدأملا »  » ّإ ةّنتّلا ، ناد  اهعضو  لا   ) ةّكفلا لامعألا  ەذه 
َاتك ام    ) ةّغلا ةفلسفلا  خــــراوت  تاحفص   اهل  دَرفُتو  ةغلا  ةّمهأ  عّتمتت  اقحال ) ةّلاطإلا 
امهيلإ هسر  عجرت  نيذللا  ةفسلفلاو » ناد  و« طسولا » علا  ةفسلفلا   ، » نوسلغ ناتإ 

ناد لمع  اهتقالع  وه  انّمهي  ام  ّنأل  ةطس ، ةحمل  ىوس  اهنم  ّل  نع  مّدقن  نل  نأ 
ّ

ان ّإ  ارارم .)
اضأ شأ  .هلق  نمو  هف  ةزَواجتم  اهسفن  دجتو  ذغتو 

ّ
ه لمعلا  اذهل  دّهمت  اهب  لا  ةلاشلاو  ّيرعشلا 

هتاح ع  ةتعم  ءاوضأ  طلس  لا  ناد  لئاسر »  » لامعألا ەذه  إ  فضن  ْنأ  ي  نأ 
ّ

ه إ 
ضورعلا ّنأو  امّس  ال  انه ، اهدنع  فوقولا  انل  ّسي  نلو  هتاح ، نم  كاذ  وأ  روطلا  اذه  ەكفتو  

.ةسلاو لمعلا  نم  ّل  ّيرولا ع  ءوضلا  طلسب  لّفكتس  ّادإلا  ناد  لمعل  ةلاتلا  ةّدقنلا 
ءاملا ةلأسم   » اهناوع اّثلا 1320 ، نونا  انوڤ  20  ةاحم   ناد  اهاقلأ  ةسارد  اضأ  فضن 

ّنأو ةزكرمتم ، تاقلح  ةّترم   انعلا  ّنأ  ىرت  لصألا  ةّطسرأ  ةّظن  نم  اهيف  قلطني  ةسالاو ،»
.موجنلا ثأت  نم  ثعاب  ّونجلا  ةرلا  فصن  ءاملا   نم  قثبت  نولا ، زكرم  ةعقومملا   ضرألا ،

اهفصت ام  نولا  ةب  ثدحلا )  ملِعلا  عبطلا  ەزواجت  يذلا   ) رّوصتلا اذه  روضح  ظحالنسو 
«.. ةّهلإلا ادمولا  »

نم فلأتي  هلعج  ْنأ  يوني  ناو  ، 1304 باتلا  اذه  رحت  ناد  أد  ةّماعلا :» ةحاصفلا   - »
ناد  ناب  ّصنلا  اذه  تعُو  .اثلا  مسقلا  نم  عبارلا ع  لصفلا  دنع  قوت 

ّ
ف هّنلو  ماسقأ  ةعرأ 

ادمولا  » لش اناب  ةرظتنملا ، الاطإ  ةغل  ةَروللا  رعشلا  هطي  يذلا  رودلا  و  ةغللا  ةلأسم 
.اعم نآ ٍ ەزواجَتو   هل  ّلا  قيبطتلا  ّلإلا »

.ةّلاطإلا ةغلل  اسسؤم  ناد  مّدقت  لا  ةروطسألا  هسر  ەوعدت  امل  ءد  يذ  ئدا  يّدصتلا  ي 
ةغل مسجو ، ّداج  ّيرعش  لمع  ةّرم   لّوألو  لمعلا ، إ  َعفد  ل  قبسم ، رارق  اهسّسؤي  مل  وهف 
اهراوج و ل   ةروّلا ، ةّنتاللا  عم  لمالا  ّداضتلا  اهقط ال  سّمهتتو  عقاولا  لمعت   تنا 

هلمع نم  لعجس  ناد  نا  اذو  .عجن  ثك  اهيف  عّتمتت  ةّنتاللا  دعت  مل  ةاحلا  نم  قطانم » »
اذه ّيرظنلا  هاتك  نا   لق ُ نمف  بعتلا ، زاج  اذإ  اهتدالو  ةهدر  وأ  ةغللا  ەذه  تخم  ّيرعشلا 

اهتيقنتو ةحان  نم  اهتاتش  عمج  كلذو  ةّلاطإلل ، ةّلعفلا  ةروسلا  ەذه  فحت  رود  رعشلا  حنم 
فلتخم تانامإ  صّحفتي  حار  ساسألا  اذه  عو  .ىرخأ  ةحان  نم  ّيرعشلا  بعتلل  اهعطتو 

.ّيرعشلا بعتلا  اهتمءاوم   وأ  اهتجشاوم  نامو  ئادألا 
ّ

ة اهتقاطو  اهتادرفمو  ةّلاطإلا  تاجهللا 
اهّمهأ نم  .قيمع  ّرات  - ّيوغل سدح  نع  برعتو  ةثادحلا  ةغلا  ةّغل  تاحورطأ  نم  ناد  قلطني 

ةحودنم يذلا ال  راّتلا  اهداسف » ›› تاغللا و لّوحتو  ةرادجلا ، اعمج   اهاشاو  تاغللا  نيات 
نم ثلا  لعج  ّيوغللا  ّوقلا  زكرمتلا _ ةّعلا  انتغل  ەوعدن   امّم  عن  إ  ش  وهو  .هنم 

بسح : » ەغ اهيلع  رفاوتي  لئاضف ال  وأ  تاردق  هل  نورّوصتو  مهناسللا  ةّلوألا  نودقْع  ساّنلا 



اعبط هل  ودي  اهسفن  ةلاشلا  عو  .سمّشلا  تحت  عَورألا  ناملا  وه  هتّمأ  نطوم  ّنأ  مدآ )...(  نبا 
نا ناسللا  اذه  ّنأ  اتلا  ادقتعم  ىرخألا ، ةنسلألا  ع  ّبطلا ، ەبعت  يأ  رئاّسلا ، ناسل 

َ
ه مّدق  ْنأ 

« ةلن  » تاغل ةمدقلا  نانويلاو 
ّ

ة ةّنتاللا  ىلا  تاغللا  ضع  ناد  تع  مدآ .» ناسل  وه 
.عانطصالا نم  ء  يوطنت ع  اهّنلو 

برقأ ّلظت  اهّنلو  داسفلل  ةروذنمف  ةّمويلا ، مهسجاوهو  لا  ةاح  ةطترملا  ىرخألا  تاغللا  اّمأ 
ذإ

َ
ْن ّيدلا  نمف  َّيوبأ )...(  لصولا ب  ةمحل  وه  اذه  رئاسلا  َاسل  نا   )›› ةأشلا ةفطاعلا و  إ 

برقأ  » تاغللا ەذهف  اتلاو  يدوجو ،)» ثعا  رَوصلا ، نم  ةروص  نأو ،
ّ

ه لخ  َمهاس   نوك  ْنأ 
وأ داسفلا »  » اذهب لقو  ةفزاجملا  بناج  راتخا  دق  ناد  نوك  ةّماعلا  ەراتخاف  هلعو ، إ هللا .»

اهمدع وأ  ەذه  ةلانلا »  » ةلأسم ّنأ  دب  .ةّخرات  ةرو  هف  وه  أرق  يذلا  لّوحتلا »  » وأ لالحنالا » »
ةرادج نم  هتتثأ  ام  يأ  لعفلا »  » ةلن ةّنتاللاف  ىرخأ : ةواز  نم  ةءارقلل  ةلاق  ةسر  رظن  ّلظت  
ةّئادأ تاقاط  نم  اهيف  نم  ام  يأ  ةّوقلا »  » ةلن اهممعت  رظتنملا  ةّلاطإلاو  ّيبعت ، رادتقاو 

، ەكفت ةعبطو  ةّظنلا  ناد  تااتك  ةكشم   ةمس  رمألا  ةققح  ەذهو   .ةّعادإ  ةمخو 
ارواجت اهلحم  ّلحُو  ةقاسلا  تاّتارملا  فس  ع  اهيف  لمع  اضأ ، َيلاتلا  هَباتك  اهلاقنس  

.اقّخ اذفانتو  اعف 
ً

وأ ةرظتنملا  ةّلاطإلا  ناد  هّش  ەرافأ ، تالالد  الوثمأ  اهلّمح  لا  ةلادلا  روصلا  هعلو  َنمضو 
تاناويحلا عيمج  هنم  ثعنملا  رطعلا  بذتج  يذلا  ّيروطسألا  ناويحلا  اذه  ةرطع ، ةدهف  ةّماعلا 

ەذه تنا  .ةراغم  تخو   هتاقالم  نم  برهي  يذلا  نتلا  ّإ  ەرثأ ، تقتو  هعت  حوف  ألا 
ً

ىرخ
اهبهــو ةهج ، نم  ّلخت  قفأ  ةّماعلا  ناد  طي  وحنلا  اذه  عو  حيسملل ، امدق  حَنمُت  ةروصلا 

ةناث ةهج  نم  هسفن  حيسملا  دسجك  ه  كاسمإلا  بعصو  ثوو 
ّ

با زّفحتم  ناويحلا  ةّيح  ةروص 
صف ةاثم  نوكتس  ل  ةّماع ، دوعت  نل  ةغللا  ەذه  ّنأ  انه  كذتلا  و  ص 79 .) هسر ، )
ةّعلا تاّماعلا  ةقالع  ةّنتاللا  اهتقالعو  ةّلاطإلا  ةّعضو  ةنراقم  نكم  الف  انه  نمو  ةددج ،

ةّلاطإلا ع ةّيح  لْثم  ةّعلا  تاّماعلا  الو  ةّنتاللا ، دومج  صفلا  ةّعلا  الف  .صفلا 
ةاتلا إ  ءارعشلا  نم  ثلا  لّصوت  ْنو  قيمعلا ، ّاطسالاو  ّسلفلاو  ّلحتلا  بعّتلا  دعص 

.ةعورب اهيف 
ةعبطلا قوصللا  نم  اعون  سملن  ةّهلإلا » ادمولا   » لخاد لمعلا  إ  ةغللا  ەذه  هعفد  و 

دعص سملن ع  امثيح  تاوصألا ، دعص  هسّملتن ع  قوصل  ةلاطإلا ، ةغلل  ةسّمهتملا  ةّلوفطلا 
نم ىرخألا  تاغللا  دعس  مل  وهو  .ةع  ةراضلا  ةّيحلا  تاحملإلاو  تاّلل  اروضح  روصلا 
اهمدختس  ةّنتاللاو  ّسلفلا ، ّيروطسألا  اهدادتمأ  ع  ةاح  نانويلا 

ّ
ة تق  ل  هلمع ،

ةّظفللا  تاراتبالا  ةرفو  إ  ەانالا  هسر  تفلت  ام  .ةّسوقطو  ةّلافتحا  ةغل  ةددع  عضاوم 
ةّعلا طّسوتملا ،»  » ئراقلا نع  ةدع  ىرخأ  تاغل  تاوصأ  ناد  سّملت  و  لمعلا ، اذه 

اعون باطخلا  لخدُ   ْنأ  دارأ  امل  ةموهفم  ةناطر غ  ةااحملا  لس  اهنم ع  عنص  ةّعلاو ،
دقع طارفناو  ّيوغللا  لصاوتلا  ماصفنا  نم  عن  إ  كاذ  وأ  قاسلا  اذه  شُ   وأ  ةارغلا  نم 

ةّعشلا لخاد  يذلا ُي  وطسرأ  سردل  افو  ناد  نا  اضأ ، هسر  ه  ركذت  امو  اذو ، .تامالعلا 
.exenos بغلا وأ  ّنجألا  نعلل  امئاد  انام 

(، عباّرلا همسق  نم  ثالّثلا  لصفلا  ةاد    ) هلامتا لق  رخألا  وه  باتلا  اذه  قوتي 
ّ

ف ةدأملا :» - »



، ذإ
َ

ْن ىرخأ ، ةّرم  .بلا  لمعلا  لخاد  ةسرامملا  إ  اهقط  ىرخألا  دجتس   ةفسلفلا  ةّحم  ّنأل 
باتلا اذه  ناونع  نا  اذو  .هلخاد  ركفملا   توص  قوتي 

ّ
ف امثيح  ّيرعشلا  هلمع  رعاشلا  فنأتس 

ّقحلا ناد  ماهلتسا  ّنأ  انملْعُت  هسر  ّنإف  نوطالفأ ، تارواحم  ىدحإ  مسالا  ةراعتسا  وي 
يركفلاو وّرلا ّ دازلا  ّسو  ةدأم  لْثم  ةفرعملا  رّوص  يذلا  اّنحوي  سّدقلا  ەاجّتا  بهذ  

اَك طقتل   » ةفرعملا ةدئام  َلفسأ  سلاج  نإ 
ّ

ه عضاوتب  ناد  لوق  باتلا ، اذه  ةكئالملا .»  ّ«خ 
ةطقتلملا هتاتف  وأ  ةكئالملا  خ  َك  ةروص  سودرفلا »  » ظفتح  هّنلو  ةكئالملا .» خ  نم 

وه مهحصني  نيذلاو  ةنِّمطم ، ةفرعم  نع  نوثحيف  ةرماغملا  نم  نوبّيهتي  نيذلا  اسلا  ءاّرقلل  ەذه 
(. ةناّثلا ةدوشألا  « ) نودقفت ذإ 

ْ
نوهيت  دقف  اشلا ، عجّرلا إ 

مّوحتو .هل  قحاللا  هلمع  قخ  ام  تاب ، نادقف  هقخو  ةّق  ٍدادح  راثآ  باتلا  اذه  لمح 
: ّيتاللا ثالا  ّيساسأ   َباتك  راثأ  هسر  ن 

َ
رظ هلع  

دادح ةلاح  اعضُو   باتلا  الو  .سويْسبل  ةفسلفلا » يّزعتلا  و« نوشل ، ةقادصلا »  » باتك
لحر رثأ  ع  تاللا ، ءاطخلا  بك  .م ،) .ق   43 - 106  ) نوش هتك  لّوألا  .ةمزأ  زواجتلو 
لعْنه رحد  دق  ّفإلا  فورعملا  ويش  هّمسو  ەدج  نا  يذلا  ويش ، امورلا  دئاقلا  هقدص 

كرودويت ةغاطلا  هعدوأ  امدنع  .م ) 525 - 980  ) سويْسب فوسلفلا  هفلأ  اّثلاو  .ق  حلاصل 
.ةفسلفلا ةساوم   ةدّس  اهب  هل  موقت  لا  تارالا »  » هف فصو  نجسلا ، بلا  

نم فلؤملا  اذه  ناد   لعج  دسجّتلا ، دجتلا  ةمهادمو  رافألا  رصتب  هعلوب  اعوفدم 
اذه دعُي  .ةأرما  تنا  ول  ام  بوبشملا  ّبحلا  باعتب  اهنع  ملتو  اموؤر  وأ  ةّيط » ةدّس   » ةفسلفلا

ةناخلا ةمهت  هلخاد ، اهروضح   سرغنملا  ةقوشعملا  مامأو  هسفن  مامأ  لاحلا ، ةعبط  هنع 
.ةّلعف ىرخأ  ةأرما  حنجلاو إ 

مّطحو هلخاد  نم  ثالا  ناد  بلق  اضأ  انه  ْنلو  .ثارت  عبطلا   جردني  ةفسلفلا  ماهلا  اذه 
لِق نم  ةفسلفلا  ةقالعلا  صوصخم   ثاب  طاترالا  اذه  .اهيلع  فراعتملا  هتاّلضفأ  وأ  هتاّتارم 

.ةصاخ ةّلاطإلاو  ةّنتاللا ، ةفاقثلا  ّسلفلا   لؤاسلا  خــــرات  نم  ةّلصفم  ةظحل  ءاج   ناد 
ساموت سّدقلا  إ  ةس   ) اإ ناد  نا  ْنإ  نولءاسي  اوحرب  ام  ةفسلفلا  وخّرؤمو  حاّلاف 
اصوصخ ةفسلفلا ، ةقالعلاف  كاذو ، اذه  ةققحلا  وه   دشر .) نبا  ةس إ   ) ادشر مأ  ّإلا )

املعم هسفن  ضرف  دق  ّإلا  ساموت  نا  .ةّطخ  وأ  ةّدحاو  نوكت  ْنأ  نكم  ال  ناد ، ىدل 
نانويلا

ّ
ة ةفسلفلا  ب  اروسج  مق  ْنأ  ةعاب  عاطتسا  نأل 

ّ
ه هسفن ) نادلو   ) هتبقح ّحسمل 

(، صوصنلا ةمجرت  عم  فيكتلا ال  ةداعو  لقنلا  عم  « ) ةمجرت  » نم اعون  ّسملا ، كفتلاو 
مامأ نك  ملف  ةّمالسإلا ، ةفاقّثلا  ثدح   امو  .اقفاتيملل  ىلا  مهافملل  ةّحسم  ةمجرت  لوقن 
َتعا دقف  لعفلاو  .نافرعلل  ناهلا  عّطو  نامإلا  إ  لقعلا  ّدش  ْنأ  نم  ّرفم  نم  ركفملا  اذه 

ةفسلفلاو نيدلا ) مولع  وأ   ) توهاللا دوجوب  دشر  نبا  لاق  كلذل ، افالخ  توهّل .» ةمداخ  ةفسلفلا 
راثآلا نع  ثحلا  ّح  نمض  برغلا  تلصو  وطسرأل  هحوو  ەركف  ّنأ  فورعمو  .بنج  إ  انج 

.نوضراعمو عاتأ  هل  راصو  ةّعلا ، حولاو  تامجلا  ضع  ةّنانويلا ع 
نم اددعو  ناد  تّدش  لا  ةفسلفلل   ةاطعملا  ةافلا  ەذه  وأ  ةّلالقتسالا  ەذه  ّنأ  حجرألاو 

ركفلاو بدألا  وخّرؤمو  حاّلا  نا  ْنو  دشر ، نبا  إ  ثم )
ً

نالاڤ  ا  ودغ  رعاّشلا   ) هئاقدصأ



سّدقلا نا  .حوّرلا  نم  دشر  نباو  إلا ّ نم  ّل  فقوم  اهنم  ةّلصفت ، ىرخأ  اطاقن  نوركذ 
لقع دوجوب  لوق  ناف  دشر  نبا  اّمأ  .دولخلا  اهعّتمتو  لعاف  لقعل  حور  ّل  كالتما  لوق  ساموت 

، ەدحو اهدوجو  ءانثأ  اهل   اراعُم  نوكو  حور  ّل  هّجوي  لصفنملا )» لقعلا  « ـ ب ەوعد   ) وك
نم ةّدشرلاو  تل  ناد  نا  اذإف  هسفن : لاؤسلا  حط  انهو  .حوّرلل  ءاق  الف  ءرملا  توم  امدنعو 

َلّمح نا  اذإ  ّإ  ةّهلإلا ، ادمولل  ساسأ  الف  اتلاو  حورلل  روش  نأ ال  ع  اذهف  ةحاّنلا ، ەذه 
اذإ اصوصخ  ةّلش ، ةلأسم  انيأر  ەذه   .ةّهيدك  زجتك ال  ه  لق  وأ  زاجملا  لمحم  روشّلا ع 
ّنأ اذه  مّعد  امّمو  .افسلفو  امرو  الوثمأ  لمعلا  انأرقو  حوّرلا  ثاعنا  نع  ّيغلا  لاؤسلا  انزواجت  ام 

ساموت سدقلا  ةغلو  سودرفلا ،»  » ةاد تاب   ناسل  ع  هعضو  نم  مغّرلا  ناد ،
فوسلفلل افو  ةّهلإلا » ادمولا   » ةّدشرلا ،  لصفنملا » لقعلا   ›› ةركفل ادنفت  ةّفسلفلا ،

، ييجسلا احدم  سودرفلا »  » طسو هسفن   ساموت  سّدقلا  ناسل  عض ع  ماد  ام  ّلدنألا ،
همهّتم دحأ  ةّلعفلا  هتس  هسفن   سّدقلا  ناو  ةقطرهلا  مِهُّتاو  موح  يذلا  يدشرلا  ركفملا 

..هنِّوخُمو
نَم وه  نإ 

ّ
ه هنع  لوق  .وطسرأ  اهيف  دّجم  ةلط  تارقف  هنع   بعتلا  ةفسلفلا  ناد  قلعت  دج 

اذو  ةجو  ةف  ّإ  امو   : » ةبشم ةغل  اضأ  وطسرأ  نع  ملتو  .ةفسلفلا  ةّحم  هف  حفن 
اهبعوتس ال  دق  ةغل  هْترّمدو :» رَخآ  كفت  ّل  هل  بّحم  ْتدرط  ثح  ةّوقلا  ەذهب  قرب 

ّ
هت ّسحأ 

«، ةيطلا ةدّسلا   » ەذه ةفسلفلل ، هتراقم  ّنأ  كلذ  ناجملا 
ّ

.ة الو  ةجذاسلا  تسل  اهّنلو  انبقح 
ةعتملاو ءاقنلاو  ّونحلا  رعاشم  ةثادحلا ، غلا  وه  م  ىس  عمو  رخآ ، ء  يأ  لق  هدل  طترت 

دّس  » وه وطسرأو  .ّاسإلا  زواجتب  ةّهلإلا ،» ادمولا   » ّاسأ  عضوم  اذهو  كلذكو ، ةلّنلا ،
ەاوس نم  قمعأو  أ  ةفرعملا  ّبحأ  هنأل  ل  أ ، ملعْ  نأل 

ّ
ه ال  نوملع » نَم  دّس   » وأ فراعلا »

ص 92). هسر ، )
ءامّسلا إ  رظنت  لا  فراعملا   ) ةفرعملا ةّساسأ : نيدام  ةثالث  إ  ناد  يدل  ةفسلفلا  مسقنت 

؛ ّلإ ّاسإ ال  ّرأ ، دوجو  دودح    ) اضرأ سَرامملا  ركفلاو  ةمدقو ) ةّتاروت   ) ةمحلاو ضرألاو )
ص 95). هسر ،

.تاومّسلا بتاب  طاترالاو  اتارم  ةدأملا »  » عّزوتت  ةفرعم  ام   ةًفسلفلاو 
، ةرهزلا ءامس  و  .كتلادلا  وأ  لدجلا  دراطُع ، ءامس  و  .وحنلا  مولع  ّلحأ  رمقلا ، ءامس  ف 
، يشملا ءامس  .سوملا و  خــــّملا ، ءامس  .باسحلا و  سمشلا ، ءامس  .ةاطخلاو و  ةغاللا 

.اقفاتيملا و وأ  تاّئارواملاو  ءافلا  ةكوكملا ، ءامسلا  .مجنتلا و  لحُز ، ءامس  .ةسدنهلا و 
.قالخألا ةفسلف  روللا ، ءامس 

لا ةّلضفألا  نع  دعتي  نإ 
ّ

ام وهف  ةّفسلفلا ، فراعملا  ةورذ  قالخألا   وحنلا  اذه  ع  هعضوو 
تعا دقل  .وطسرأ  احراش  ّإلا  ساموت  سّدقلا  ّح  ل  ەدحو  وطسرأ  ال  اقفاتيملل  اهدقع 
ولا باطخو  توهّلا  ةطترم  هدل  تراص  نأو 

ّ
اه امّس  ال  مولعلا » ةّر   » اقفاتيملا ّإلا 

راتعا دتس  اقفاتيملا ، ةّمهم  وه  يذلا  ّقحلا ، لّمأت  ّنأ  َعمو  ص 96 .) نوسلغ ، رثأ  هسر ع  )
لاعفأ عيمج  ّدش   » أل

ّ
اهن وألا ، ناد   يدل  ّلظت  قالخألا  ّنإف  رهوجلا ، ةقّوفتم   ةخألا 

ّإلا حو  نم  ةّلوألا ال  ەذه  دمتس  ناد  ّنأ  هسر  ركذتو  ةّلمأتلا .» ةلعافلا  ناسإلا إ 



ص 96).  ) بلا تلأو  ارافلا  تااتك  نم  ل  وطسرأل ،
اقشاع ارامثسا   » ةفسلفلا ّدع  وهو  .ةّصاخ  سّدقملا » باتلا   » ةفسلف ناد إ  ّدشف  ةمحلا  اّمأ 

ةمحلا َيع  ضرألا  انه ع  قيدحتلا   » ىدل ّإ  ّمتي  ناسإلا ال  لام  قيقحت  ّنأ  ىرو  ةمحلل ،»
، لا ةقاط  اهلمتحت  ال  دق  ةلئاه  ةعتم  دوع  عاطقنا  نود  ّقحلا  لّمأت  ّنأ  اضأ  ىري  اهكحضو .»

ّنأ  ّوأ ،
ً

ّيساسأ : نَراتعا  إ  اذه  دوق  .هللا  ّإ  اهزوح  ال  لا  ةلمالا  ةمحلا  نأش  هنأش 
اذلو .هتاظحل  عيمج  هل   مود  ال  ناسإلا ، عّطقتم   بناجلا  اذه  ّنأ  اناثو  .اهلإ  اناج  ناسإلا 
همدو لواح  ام  اذإف  ذلا 

ّ
.تا هتعبط  نم  ٍتآ  ّكت  صقن  هصقنب ، يأ  هعّطقتب ، لق  ْنأ  هلعف 

قيعو هصقن  مقافُف  هتعبط ، فالخ  س  نَم  لْثم  ناو  لحتسملا  مدطصا  لّسلا  فا 
ّ

ة
ائش ّفّنلا  لِلحتلاو  ثدحلا  ّسلفلا  ركفلا  لوق  لهف  .هلّجعُل  ءاج  يذلا  وهو  ّاذلا  هلامتا 

؟ رخآ
قّقحتت ةكرح  لعف  رخآلا ، وه  ناد  هلم  مل  يذلا   ) باتلا اذه  ّنأ  هسر  دكؤت  ةّلملا :»  - »

نإ
ّ

ام ظنّتلا ) دعص  ەأد ع  ام  ّيرعشلا  لمعلا  ذجُو  
ّ

ر لمُ  ْنأ  إ  هعفدتو  ةثلاثلا  ةّرملل  انه 
خ  » نم اولوانت  نَم  موق  ْنأ  انه  رمألا  قلعتيف  ةدأملا .» ، » قباسلا باتلا  ةّرارمتسا  طخْني ّ 

دصق نإ 
َ

ام نادف  كو ، ةّلملا  إ  ش  ناونعلا  نا  اذو  .نخآلا  ماعطب  ةفرعملا ) « ) ةكئالملا
وه نا  ملح  انوك ؛ امالس  مقُت  ةّنوك  ةموكح  ّيواط  ملح  قّقحم  وه  ام  روطامالا  كلملا 
ّيروطامالا  شرعلا  ـت ع  عّ يذلا  غروبمسكوللا  كلم  عباسلا ، يه  ه  ضهني  ْنأ  نامب  دقتع 
ْنأ لدو  .الاطإ  ةاخلا   هترماغم  ءانثأ  وتو  1313  

ّ
امور  ةعام  لاني  ْنأ  اثبع  لواحو   1308

ادمولا  » اهيلإ  دوعسو  اهب ، اثّشم  ةركفلل و  هتّيمح  سكعلا  راثأ  ناد ، لشفلا  اذه  طح 
.ةّرم غ  ةّهلإلا »

عم نأ ال 
ّ

ه بتك  ماد  ام  اذه ، ّيركفلا  هعوم  ةّدج  ناد  ءد ع و  يذ  ئدا  دأتلا  ي 
وطسرأ اهدّدح  امدع  ةداعّسلا  ددحت  ةداعإ  الو  سدلقوأ ، اهتثأ  ةّضار  تالداعم  تاثإ  ةداعإل 

ەرظن .ةاماحم ي   َخ  نوش  اهنع  اح  امدع  ةخوخّشلا  نع  ةاماحملا  وأ  ددحت ، لضفأ 
، ةعفانلاو ةّفخملا  ىرخألا  قئاقحلا  عيمج  ب  ةّلملا ، ةفرعم  تنا  امل  و« ددج ، ناتإلا  سكعلا 

اهجرخأ ْنأ  ُتتنا  دقف  لق )...(  نم  دحأ  اهب  فعتلا  لواح  ملف  ءافخلا ، ةغلاو  ةدئافلا  ةددش 
.(1 ، 1 ةّلملا ،»  « )» رونلا مالظلا إ  بهاغ  نم 

باتك اذه   ناد  صن  اهنم  بّرقن  ْنأ  نكم  لا  ةدحولا  تااتلا  ّنأ  هسر  دكؤت  لعفلاو ،
ةظحللا كلت  هف   ةعوضوملا  صوصنلا  ضعو  هسفن  عباسلا  يه  صوصنو  وطسرأل  ةساسلا » »
عوملا نم  باقالا  تذّح  سكعلا  ل  عنمت ، مل  ىك  ةّواط  ةظحل  الاطإ  اهيف  تدهش  لا 

لوح كفتلا  ّنأ  وديف  ف ، رويلغم - ازور  تتك  امو  ص 10۵ .)  ) صّخشملا ّاسلا 
دق ةشرملاو  ةدسفملا  نماّثلا  وشافنوب  االا  ةساس  نم  ملظتلا  مقافتو  وطسرأ  ةساس » »

ص 103). هسر ، اهركذت  « ) اهلالقتساو ةّندملا  ةطلسلا  ةمق  اددج  اعو  تجضنأ  »
ههرك هّق  يذلا  هسفن ، ناد  شعم  ةقمع   ةروص  طرخني  باتلاف  ىرخأ ، ةحان  نمو 

ةسنلا نع  ةلصفنملا  ةّلملل  هتسامح  ّنل  .نملا  تاونس  لِغلا »   » نم نماّثلا  وشافنوبل 
ّرركتملا لشفلا  ماد  امو  وك ، ّ مالس  ملحلا  إ  مهزواجتي  ماد  ام  ءالؤه ، نع  وه  اهذخأ  مل 



« ەدرفم بزح  لكش  إ  فاطملا  ةمتاخ  هعفدس   ّيفنملا  بولق  ب  فلأتلا  تالواحمل 
ص 103). هسر ، )

كردت ْنأ  نكم  ةّناسإلا ال  ّنأل  ةقلطم ، ةرو  ناد  رظن  ّمزلل   ةموكح  ام   ةّلملا  لّثمت 
ّنأ نكم  ال  مالسلا  اذهو  ّوك ؛ مالس  اهداس  اذإ  ّإ  ماجسالاو  ةءانهلا  ةلّثمتملا   ثملا  اهتياغ 

هطاترا هسر إ  ش  اضأ ، انهو  .اهاوسلا  ةعضاخ  نوكت  ةدحو ال  ةّنوك  ةّروطامأ  ّإ  هنمضت 
ىوتسم ّإ ع  قّقحتت  ْنأ  نكم  ةّناسإلل ال  ةلمالا  تانامإلا  ّنأ  لوق  نا  يذلا  دشر ، نبا  ركف 

ةرداق ع اهسفن  ةّناسإلا  لعج  ناد  ّنأ  ىوس  نكمملا .» لقعلا   » دارفألا إ زواجتي  ّخش  - قوف
ص 105).  «) ءاعمج ناسإلا 

ّ
ة  » ىوتسم وه ع  همَجرت  يذلا  نكمملا » لقعلا   » اذه قيقحت 

ةعتم وصو إ 
ً

داسفلا ، لق  ام ال  مُح  امه  َك  تياغ  ةّناسإلل  ناد  لعج  اذه  نم  اقالطناو 
ّيأ ةّضرألا ؛ ةداعّسلا  قيقحت  اعس إ  داسفلل ، هتعبط  روذنم  وه  ام  محو  ءامّسلا ، ةؤر هللا  

.روطامالا ه  علطض  اّثلاو  االا  ه  لفكتي  لّوألا  .ىرخأ  ةهج  نم  ّمزلاو  ةهج  نم  ّاحوّرلا  مُح 
ةّروطامالا رظنت  .ةفسلفلا  امهدجف   اّثلا  اّمأ  توهّلا ، هعجرمو   ەدنس  لّوألا  دجو 

فرع ال  هتاّحالصل ، هتسرامم  و  .ءامّسلا  إ  ةسنلاو  توهّلا  علطتو  ضرألا ، إ  ةفسلفلاو 
ص 106). ةسر ، ةام ً ةداسلل  ّولا  عبنملا  نم  رّدحتي  وهف  هنم ، عأ  ةطلس  روطامألا 

لوق نا  يذلا  ّإلا  هملعم  ركف  إ  ساقلا  ّح  ةئج   ) ەذه ةئجلا  ناد  ةحورطأ  تلان 
.نرق دع  اذه  هاتك  ةسنلا  تقرحأو  قوتملا ،

ّ
ةع ةّمسرلا  ةنادإلا  ةّناحورلل ) ةّنمزلا  ةطلسلا  ةّعب 

سمشلا روطامألاو  االا  باتلا  اذه  ناد   هّش  رَوصلا ، سوبل  رافألا  سبلتب  هعلو  نمضو 
روطامألا حنم  ضرألا  نم  رمقلا  برق  ّنإ  ّمث  بكوك ، ناّدعُ  امهال  انا  نَخألا  ّنأل  رمقلاو ،

ةع ةسداسلا  ةدوشألا  بهذس   نأ 
ّ

ه .ةحضاو ع  ةّضرأ  وأ  ةّيند  ةلالد  هلإ  وه  زمري  يذلا 
.تثا َسمش  امههبّشو  دعأ  رهطملا »  » نم

 



(3) 
ةّهلإلا ادمولا  ةءارق  « »

«: ّةیھلإلا ایدیموكلا   » يف رخألا  مَلاعلا  َةیفارغج »  » فصو أ -
ّلفلا ملِعلا )»  » لوقن ّح ال   ) كفتلا نم  ٌجــــم  ّيرعشلا  ّاردلا - هملاع  وأ  ناد  ةفارغج »

َ
 » هّجوي

ملاعو ّارغجلا  وه  سوملط  ألاو 
ُ

.ّيورخ ّرألا  هدعُب  نولل ، ّسملا  رّوصتلا  نمو  سوملطل 
ددعلا سرامو  دالملا ، دع  اّثلاو  لّوألا  نرقلا  امخم ب  شاع  فورعملا ، ّانويلا  تاّضالا 

كفلا ملع  نم  جــــم  لا   هتاّضرفو  هتانياعم  تنمهو  ةّردنكسإلا ، نم  اقالطنا  ەداصرأ  نم 
عبارلا نرقلا  تااهن  ّح  يأ  طسولا ، علا  ع  نثالا ) ب  قّرف  نا  نأ 

ّ
ه عم   ) جولا ملع » و«

رّوصتلا اذه  ساسأ  .ع ع  سماخلا  نرقلا  نم  اءد  يأ  ةضهنلا ، نم ع  بناج  عو  ع ،
ناد َمسر  باقعلاو ، باوثلا  ةرولو  رخآلا  ملاعلل  ّسملا  روّصتلاو  ضرألا  ةأشل  ّوملطلا 

.سودرفلاو رهطملاو  محجلا  ةثالثلا : تاتولملا  هعّزو ع  ما 
ً

احم 
تااحم  عس   ›› هاتك نم  تحفص  ملاعلا   اذه  دودح  مسر  سخروب  سل  روخ  دع 

تالَخدتب ةمجلا  بحصأسو  .فثكت  نم  امهيف  امِلو  امهتزاجول  انه  امهمجرتأ  نأ  ُتأترا  ناد »
ةلاشو ّنادلا  ملاعلا  اذه  داعأ  حاضسا  اندعاس   ةّرم ، ّل  تبك  تفوقعم  ب  اهعضأ 

نا
ْ

.ەداقع
.تاث رادم  ناد ] هعي  يذلا  ّسملا  - ّوملطلا رّوصتلا  اذه    ] سخروب ، َبتك  ضرألا ،

 ] نويهص لج  عبق  ەانكس ) لل  صَّخرملا  دحولا  وهو   ) ّامشلا ةرلا  فصن  نم  طسولا   
ەارجم دهش  يأ   ] تومل أ  قّلا ، إ  لحلا ، اذه  نم  ةجرد  عس  دعُ  عو  طسلف .]
.ْيإلا وه : رخآ  رهن  دلوي  برغلا ، إ  لجلا ، اذه  نم  ةجرد  عس  .جْنلا و  وه : رٌهن  اخألا ]

طسولا .ناسإلا و  مّرحم ع ب  وهو  ءاملا ، نم  ل  ةسالا ، نم  نّوكم ال  ّونجلا  ةرلا  فصن 
ناذهو نارهّنلا  ناذه  .رهْطملا  لج  وه  ملذ  نويهص ، لج  عم  ةّمات  ةلاقم  فق   لج  هنم 

لج تحت  ّرألا .]  ] رادملا قوف  ايلص  نولش  رخآلا  نع  امهدحأ  ةفاسملا  اواسملا  نالجلا 
إ مسقنم  محجلا ، وه  بولقم ، طورخم  ضرألا  بلق  ّح  حتفني  ثك ، هنم  َعسوأو  نويهص ،
امو   عس ، اهددع  تاقلحلا  ەذه  .جَّردُم  َفوفص  هش  ام  لشو  اقض  دادزت  رئاود  وأ  تاقلح 

، العلا محجلا  لش  اهنم  وألا  سمخلا  .ةعش  بئارخ  ّإ  فارغوط 
ّ

اهتي وأ  ةّناملا  اهتعبط 
نفادَم لخادلا  .ةّران و  راوسأ  ةطاحملا  ءارمحلا  اهعماوج  اهل  لا  فّسلا  محجلا  ىرخألا  عــرألاو 

ةمدقلا لا  كلم   ] فسول فق  طورخلا  ةورذ  و  .ةّرحتم  لامرو  تاعقنسمو  واهَمو  راآو 
فسول ناطشلل ، ادسجت  ّسورقلا  برغلا  هنم  لعج  يذلاو  هشطو ، هتعالخ  فورعملا  ً

ەام ضرألا  اهْترفح   ةقّض  ةرغث  ّنو  ناد ] بتك  ام  « ] ضرألا بقثت  لا  ةضراقلا  ةدودلا  »
لصّتت بولقم ] طورخم  ذإ    ] محجلا عاق  لعجت  ةّنانويلا ] اجولوثيملا   ] ناسّلا  رهن  يل ،» »

ااطخلا لّثمت  زرافأ  نت  هحفس  عو  .ةاّوب  هلو  .ةرج  اذه  رْهطملا  لج  .رْهطملا  ةّضرأ 
مهيلع محُ  مل  نمّم  ااطخلا  ەذه  وبكترم  سودرفلا  لاقتنالا إ  راظتنا  رّهطتي   اهيلعو   ] ةسئرلا



ادهمت  ] ّرألا سودرفلا  وأ  نْدع  ةّنج  رهدزت  لجلا  اذه  نم  ةورذلا  عو  محجلا .] اوعق   ْنأ 
بلق لّوألا    ] ةزكرمتم كالفأ  ةعس  ضرألا  لوح  رودتو  تاومسلا .] نئالا   ّقحلا »  » سودرفلل
ءامس  ] ةكوكملا تاومسلا  اهنم   وألا  ةعسلا  كلاود .] اذكهو  ثلاثلا ، لخاد  اثلاو  اثلا 

مجنألا ءامس  ةنماثلا   لَحُزف .) يشملا  وأ  سجلاف  خــــّملاف  سمشلاف  ةرهُّزلاف  دراطعف  رمقلا 
اضأ بـ دُت  لا  ءتس ،] اهتاذ  نمو  موجن ، ال  ءامسا  ةروللا  ءامسلا  ةعساتلاو   .ةتباّثلا 

ةطاحم ةخألاو  اهتكرح .] ىرخألا  مارجألاو  تاومسلا  ّدمتس  اهنم  ذإ 
ْ

« ] لّوألا كّرحملا  »
« لِداعلا ةدرو  ، » سياقملا عيمج  جراخ  حّتفتت ، اهيفو  صلاخلا ، رونلا  ءامس  وأ  سويمألا ،

...عس وه  ةدرولا  تاقلح  ددعف  قوت ،
ّ

هع نكم  امو  .هللا  ةَعشم ]   ] ةطقن لوح  نم  ةصقاّرلا ] ]
اازملا ّد ، الو  ئراقلا  ظحال  ام  لثتم ، يذلا  ناد ، ملاع  ةلكشل  ةماعلا  طوطخلا  كلذك  
اهركذ لا  نوطالفألا ،

ّ
ة سوامتلا »  » ةرواحم رطافلا   هلإلا  نا  .ةرئادللو  ةثالثو  دحاو  مقرلا 

ةدوشألا « ) سودرفلا و« ةرقفلا 5 ) ثلاّثلا ، باتلا  « ) ةدأملا [ » ّيرظنلا هاتك   ] نم ّل  ناد  
اذه .ةرئادلا  وه  لثمألا  لشلا  ّنأو  ةّحرلا  ثملا   ةكرحلا  نأ  َتعا  دق  تبلا 49 ،) ةعارلا ،

مأ سديمراو ، سنافونأ  عم  همساقتي  رطافلا  هلإلل  ەرّوصت  نوطالفأ   نا  يذلا  داقتعالا ،
ص 12-10). روكذم ، ردصم  « ) ناد اهزاتج  لا  ةثالثلا  ملاوعلا  ةفارغج 

ناد بي  طسولا ، علا  اهب  دقتع  نا  لا  ةّجولومسولا ، وأ  ةّنولا  ةفارغجلا  ەذه  ع 
تانياعمو ةّسفن  طامنأو  ةّخرات  عئاقول  تاداعتسا  هقختو  ّاخو ، يرعش ّ عبطلا  وه  املاع 

ع ّبم  لمعلا  ّنأ  ضاعالا  ءاّرقك ، انرظن  و  سخروب  رظن  ابع ،  لح  امّم  .ةّفسلف 
يذلاو ەاملا  نم  فلؤملا  ّامشلا  ةرلا  فصنو  احر  ةرئادلا  عسلا  تاومسلا  ەذه  ةّمهو ، ةفارغج 

ّوملطلا رّوصتلا  نالط  ّنإ  لوقلا  ّدح  اوبهذ إ  دق  ضعلا  ّنأ  سخروب  انملعُ  .لج  هطّسوتي 
عسلا محجلا  تاقلحف  ةّهلإلا ! ادمولل   - ّبطلا قوف  رامعملا  ةلاحلا ع  ەذه  ي   نولل 

ّدرو .هف  ناد  هلحُ  يذلا  لجلا  دوجو  مدع  لثم  ةلاحلا  ەذه  وه   رهطملاو  ةلطا  اهرود   
وأ ةققد  ةروص  مسر  وه  ناد  فده  نك  مل  ّوأف ،

ً
.ةددع  قئاقح  كذتلا  اذه  سخروب ع 

ْنا هلع  مِعنملاو  هقدص  إ  ةهشلا  هتلاسر  حّ ،  هسفن  وه  ل  رخألا ، ملاعلل  ةححص 
دع حاورألا  ةلاح  فصو  إ  افرح   » فدهي هلمع  ٌنأ  سودرفلا )»  » ءزج هلإ  ىدهملا   ) ەدنارغ

بسح هسفنل ، بلج  يذلا  ناسإلا  ةلاح ] فصو   ] إ ةلوثمألا ] لس  يأ ع   ] اروغلأو توملا ،
ركذ ام  ص 13 .) روكذم ، عجرم  سخروب ، « ) ّيهلإ ااوث  وأ  ااقع  اهمدع ، وأ  هتاقاقحتسا 

هتعط قفار  ح  ّادإلا   هبأ  دصقم  اضأ  وه  ن 
ّ
رعاّشلا ، نبا  ناد ، يد  وي  وا  ّنأ  سخروب 

.امهدلاو لحر  دع  ويي  هققشو  وه  اهمّدق  لا  لمعلل  ةلماشلا 
تالاحلا نع  ةّروغلأ  ةروص  ةناإلا  إ  س  ةّهلإلا » ادمولا   » ّنأ نبالا  ناد  حضوأ  دقل 

«، محجلا « ـ اهوعدو ب ةلذرلا  لوألا  دشلا  رعاشلا   جلاع  اذكه  .ةّناسإلل  ثالّثلا  ةّنونيلا 
تاوذلا ط  ثلاثلا  و  رهْطملا ،» « ـ ەوعدو ب ةلضفلا ، ةلذّرلا إ  نم  لاقتنالا  اثلا  دشلا  و 
نمألا الو  مهتداعسو ، مهلئاضف  ءاقترا  انُل   ›› هل اذهو  سودرفلا .» « ـ ب هّمسو  ةلمالا 

ص 13). سخروب ، هصّخل  « ) سألا خلا  غليل  ناسإلل  ناّرو 



«: محجلا  » ةءارق ب -
نأ ح

ّ
ه ةّهلإلا » ادمولا  « ـ ةّسرفلا ل اهتمجرت  نم  لّوألا  ءزجلا  مدقت  هسر   لاج  ركذت 

اصوصخو ّلظ ، وهف  عضاوملاو ، مالعألل  ةطسلا  ءامسألا  ىوس  لمعلا  اذه  نم  نوفرع  ال  نمل 
ةّدودح ةجت  .ىرخألا  بتلا  دجوت  هنم  اقالطنا  الاس  اطق  ادح ، لش  محجلا ،»  » لّوألا ەدش 

.ةاتلا طامنأ  عيمجل  ىوصق  وأ 
ني ّنك  امدنع  تاّنسملا ، تاّلاطإلا  ّنأ  ىورو  .دالك  ْتَرز  ل  باتك  بَتُت  مل  محجلا »  » ّنأف

هقحل  ام  هحمالم  ةنكد  نّف  ّنك  هعويذو ، دشلا  اذه  رودص  دع  تاقرًطلا  ارام   رعاشلا 
«. محجلا راز  يذلا  اذه  وه  « ـ .نانلا ف بهل  نم  محجلا 

رثأ ع ل  بوتكم  ّصنك  لمعلا ال  ةروص  ّنإ  ّإ  فختلا ، نم  ىوتسملا  اذه  دنع  مويلا  دعن  مل 
ةّقلا ةفاسملا  نم  اعون  ناد  ع  هسر  رظن  ضت   تق  ةمظع  ةّفاشكتسا  ةلحر 

.ّغمو قيتع  رعاش  ةروص  ةّرذجلاو ،
نّظ ةّيدلا  ناد  ةجت  لماو  ّسورقلا  ّيوبنلا  دعلا  ّنأ  هسر ) صخلأ  ُتحرب  امو   ) دأ

ةّناملا تاطعملا  بظوت  ةيهّرلا   قد 
ّ

هت اهتّدح  نم  دت  ةغ  .ناعملا  نحن  انيلع  بغ 
يذلا ّيروطامألا  محلاو  ةسنلا  عا  إ  فلَغلا » و« لِِغلا »  » ب برحلا  نم  ةّخراتلاو ،

نم اعون  ّنإف  كلذ  عمو  .ةّناسوتلا  تاعطاقملا  ب  ةّساسلا  تارماؤملا  هعم  ترفاضتو  هتمقاف 
ناد لمع  سرام  دقل  .ىرخأ  ملاوع  نومتي إ  ءاّرق  ع  ةفاسملا ، ح ع  هلعف ، لعف  ّلظ  ةنتفلا 

بعرلا  تااور   ) ءادوسلا ةاورلا  ع  ثم ،
ً

عساتلا ع  نرقلا  ّرفلا   بدألا  ەرثأو   ەروضح 
اعدوتسمو ةظاظفلل  ارعش  ەراتعا  دع ،) نم  مئارجلا  ةلفاحلا  ةّسلوبلا  تااورلاو  ةادلا ،

اوهامت ل  اوفطاعت  ءاّرقلا  نم  ثكو  .ّلا  وأ  ىذألا  تارهظمت  فلتخمل  ةهال  ةرؤو  بعرلا  دهاشمل 
عمو محجلا ، مّرحملا إ  اهقشع  اهقاس  لا  يمر ، اد  اسشنارف  لاثمأ  نم  ةّناد  تاّصخش  عم 

ةحص ملظم  نصح  ييجدور   ةفقاسألا  سئر  ەّودع  هلقتعا  يذلا  ونيلوغوأ  تنولا  زغل 
؟ اقح عجلا  نم  ثعاي  هلافطأ  مهتلا  له  هلوح : ّكشلا  ناد  مّعد  ةدوهشم  ةعاو  هلافطأ ،

لاڤرنولدوب  ) هنم بك  رطش  وأ  ثم )
ً

كازل   ) هل مهلمع  اوركف  ااّتك  ّنأ  هسر  انملعُتو 
ردناسلأ لادنس ،  ) نورخآ ركف  ام  ةّبدألا ، ةجتلل  ّاسألا  ّلحملا  اذه  نم  اقالطنا  نوماتولو )

يلوزا وأ  افا  وأ  وترآ  ةءارق  اونمدأ  نمّم  نواعملا ، ءاّرقلاو  .مهتغل  هتمجب إ  ط 
ً

سامود )
، ناد ّنأ  مهرود  نودج  ةّخراتلا ، هثراوكو  نعلا  نرقلا  عئاجف  ةطاسب  اوبقار  نَم  وأ  هنُج ، وأ 

ەذه ّنإ  .لّختلا  ذعتملا ع 
ّ

ر اعملا  بعّرلا  فصو  قبس إ  دق  اصوصخ ، قدو 
ّ

هت هلسأ  ةّوق 
ةّروألا مجاعملا  عيمج  ْتلخد   dantesque ّناد »  » ةفصلا ّنأ  كذّتلا  و   ) ةّنادلا محجلا 

 / ةئيه ضرألا   بلق  ّح  روّغتت  لا  محجلا  ەذه  بعّرلا ،) ةراثإ  فرطتم   وه  ام  ّل  تعنل 
، اهيف ّرقتسل  أت  لا  ةّلا  هل ، نولا  ىذأ  ناّزخ  اهراتعا  ةفوصوم  عساشو ، بولقم  طورخم 

.ةرومعملا ةرثانتملا   هتاّرذ  وأ  ّلا  روذ  عيمج  رومتو ،
اذه ه   عتسأس  يذلا  اتا ،» ناد   » مّقلا اهباتك  هسر   ه  انركذت  املثم   : مظتنم ملاع  - 

، نخآ باّتكو  سخروب  نم  تافاضإ  عم  ةثالثلا ، ةّهلإلا » ادمولا   ›› ملاوعل ّلحّتلا  فصولا 
وأ صالخلا  ةطاطخ »  » ناس نم  ءيراقلا  عنمل  ةهَجوم  تاحول  ةلسلس  محجلا »  » دش لّثم 



قرخ انه  طتري  باذع  ّل  سودرفلا .» و« رهطملا »  » نم ّل  رخأ   هجوب  اهلاقنس  لا  هتمسرت 
تالفاتلاو تاعادتلا  نم  ةلسلس  ّهت  ةدصقلاو  ةنّيعم ، ةئيطخ  وأ  ةحنج  يأ  سومانلل ، ّعم 

ام دكؤن  نلو  .ضعلا  ءازب  اهضع  تاقورخلا  ەذه  لالحإ  ئراقلا   دعاس  لا  ةّيبلاو  ةّئاضفلا 
، ةّسدنه هْش  ةيهر ، قد 

ّ
ة نم  ناد  ىدل  ةحانلا  ەذه  نم  عيمجلا  هظحال  ام  ع  ةافلا  هف 

عم ةممو  ةلعاف  ةقالع  نع   ّل  اجاز  عمجملل ، ةّنمزو  ةّئاضف  ةّكرح  مسري  ْنأ  هل  تحاتأ 
، ذإ

َ
ْن وه ، .ىرخأ  ةهج  نم  ه  طح  ام  عمو  ةهج ، نم  باذعلل  هّقلت  ةلاشو  نهارلا  هعضوو  هضام 

ه مَحتمو  بتام  حم  ّاله ، ال  مظتنم ، ملاع  اضأ ، نَخآلا  نيأزجلا  نع  هلوق  نكم  ام  اذهو 
، ةطّمنم ةلثمأ  عمجملا  اذه  نّمضتو  .خــــراتلا  وأ  ةّدألا  رح  ةجئام   ةجئاه  تاءامإ  ةلمج  سلو 

.تاقالتو تاضراعتو  رئاظنو  هاشَم  عو  لماش ، عضو  ةلالدلل ع  نافك  نثا  وأ  اثم 
ً

ّنأ  يأ 
عجرم « ) ذلل

ّ
ةرا ّيدلا )  ) ّنفلل ّمهألا  ةرهاظتلا  ، ›› هسر تتك  ام  ناد ، لمع  نم  لعج  هل  اذه 

اهزاتج نأ  خألا  ع  ي  هلِّوحُتو  ئراقلا  و  مدصت  لا  ةجّتلا  ەذهو  ص 13 .) روكذم ،
.ەروعشل ةعّونلا  تالّوحتلا  رعاشلا  عم  شعو  صالخلا  ةطاطخ  كسمُ  ْنأ  دارأ  وه  ْنإ  اهلما ،

«. اّشلا هجاردأ إ  دوع   » ْنأ سودرفلا ،»  » هسفن  ناد  بتك  ام  لضفألا ، نمف  ّو 

يأ لّوألا ، دشّلا  نم  وألا  ةدوشألا  أدت  اذكه  انتاح ،» قط  فصتنم   »  : ملحلا لمع  - 
هسر ّس  صانتلل ّ مع 

ً
وأ  تالصاوت  ةكش  ناد  ّصن  مق  حتتفملا  اذه  .هل   لمعلا  ةاد 

، نوثالثلاو ةسماخلا  وه  رمعلا  فصتنمف  مازملا ،»  » بحاص انقّدص  ام  اذإف  .هتالالدو  ەانع  ّمهأ 
لوق اعشأ ،» رْفس   » و ةّهلإلا .» ادمولا   » ةاتك عولا  ىدل  ناد  رمع  هلع  نا  ام  اذهو 

نم لّوألا  تبلاف  هلعو ، محجلا .» ةاّوب  ُبهذأ إ  اذوه  اح / فصتنم   : » ادوهي كلم  اّقزح 
راتخا ّنأ  دب  .ناد  رفاسملاو  ّاروتلا  رفاسملا  افخ ب  اصانت  وأ  ا  صاوت 

ً
مق  ادمولا » »

ّنأ يأ  ومش ،
ً

أ  احومط  وأ  ةعبط  ناد  ةلحر  حنم  انتاح )»  )» ملتملا عمجلا  مض  ناد 
ملتملا ةلاّحرلا -  رعاشلا - انأ »  » دوعت اثلا  تبلا  نم  اراتعاو  ةّناسإلا .» مسا   » ضاخُت ةلحرلا 

«. ةملظم ةاغ  ُتيفلأ   : » روهظلا إ 
ًةرات ةظقِ  انأ »  » ًطرخنت  نولاو ،

ّ
ة ةظعولا  اهداعأ  ءارو  ام  و  اهل ، ةلحرلا  ەذه  ّنأ  كلذ 
.ء ّل  ىرن  اهييعو  اهنم  اقالطنا  ةِناعُم ، وأ  ةدعس  اروط ، ةمّوهمو 

.ّسرألا ّصنلاو  ّصانت  هعم  باي  ّاروتلا  عملا  عم  ّصانتلا  وأ  امتلا  ّنل 
ّنأف .ولل  تلاح  لاضنلا ب  نع  ةروصو  مونلا  نع  ازاجم  رمعلا » فصتنم   ›› ىري  وطسرأ  نا 

ّنإ ملحلا .» اذه  لصح   وأ  اؤرلا  ەذه  ْتلصح   لا ، نحن  انرمع  فصتنم   : » لوق ناد 
(. سخروب عم  ىرخأ  ةواز  نم  اقحال  هلإ  دوعنسو   ) لمعلا ّاسألا   اذه  هقطنم »  » وأ ملحلا  لمع 

ةآرم اعمج   اهروضح  وأ  تالاحلاو ، فقاوملا  فلتخم  مامأ  رفاسملا  روضح  ّف  يذلا  وهف 
ةّكرحو .ةنياتملا  دهاشملا  هتالاقتنا ب  ةعو  اهبلغأ ، نم  هفق  يذلا  جّفتملا »  » فقومو هعو ،

ّل دّصي  يذلا  ّيولا  باطخلاو  ظعولا  خف  نم  هسر ، رظن  ناد ،  تلف  لعافلا  ملحلا  اذه 
ص 112-111). هسر ،  ) ةّلا لحت  وبص إ  ّالخأ  عوم 

، برغلا قلاو إ  ةّحسملا ، ةّثولا إ  عمج  دّقعمو ، بام  ناد  ملاع   : ويلجرڤ روضح  - 
كلذك ّدعُ  لازي  امو  اقوطره  هنمز  ّدُع   امّم  اهاوسو  ةّفوصو  ةّقاإ  انع  ةّكلوثالا  مّعطُو 



، ّإلا ساموت  سّدقلاو  سوناول  وطسرأو ، اّقزح  لاقزحو ، سويدڤ  وأ  هدل  دجت  .ضعلا  ىدل 
.خلإ دشر ، نباو  طسغوأ  سّدقلا 

روهظ دع  « ) رهطملا  » رألا  سودرفلا  ّإ   روهظلا  أدت  نل  لا  تاب ، بناج  ْنل إ 
ةاغلا هئاتلا   نادل  هتيادهو  ةذانإلا »  » بحاص نوع  هف  سمتلت  محجلا »  » ةاد فطاخ  
اروضح ألا  ةّصخشلا  ّلظت  هسفن ،) ويلجرڤ  لِق  نم  اورم  انتأ  هسفن  روهظلا  اذهو  ةملظملا ،
يداهلا رود  ملسُ  ْنأ  رمألا  لّوأ  ناد  ةّن  نا   نأ 

ّ
ه حاّلا  ضع  معزي  .ويلجرڤ  ةلّثمتم   ةماسجو 

، مكحلا رعاشلا  عف 
ً

فورعملا  ويلجرڤ ، راتخا  هّنلو  .لقعلا  توص  ەراتعا  وطسرأل  دشرملاو 
ذقنم روهظ  ةءوبن  تاّعرلا »  » وأ تاّفلا » « ـ ب ةفورعملا  ەدئاصق  ىدحإ  قلطأ   نا  نأل 

ّ
ه

« هتذانإ  » ّغ  ويلجرڤ  نوك  عبطلا  فضن  ْنأ  .حيسملا و  دّسلا  نوقحاللا  هف  ىأر  ضرألل 
و ةّماع  ّيرعشلا  دشلا  ادئارو   افلس  نادل  لش  وهف  عملا  اذهــو  لئاوألا ، تاللا  دجم 

ةءارق نم  اقالطنا  لخدملا ، اذه  تااهن  لمعنسف   اذه  عمو   ) ةّصاخ ةّنامورلا  حورلل  ءانغلا 
ةّنامورلا ةركفلو  خــــراتلل  امهــَرّوصتو  نعاشلا  َحنم  قراوفلا ب  نم  ددع  لاخدإ  ع  راغنأل ،

يأ هسفن ، لمعلا  لخاد  لداتملا  امهكولسل  ةءارق  وه  هسر  ةحص  نآلا  ه  موقن  امف  .تاذلا 
(. هف تّروحم  تّصخشك 

عم الإ  ويلجرڤ  بحسي  نل  « ) رهطملا  » بلغأو محجلا »  » لاوط ويلجرڤو  ناد  ةقالعلا ب  ّلظت 
.ةّممحو ةلفاتم  رهطملا )»  » نم ةخألا  تادوشألا  ّرألا »  سودرفلا   » تاب  روهظ 

امدق ّملا  هعّجشو ع  هعور  نم  لو  اناحأ ، هتماشغل  ةثامد  ناد  ةذانإلا »  » بحاص فّنع 
دع ةتع 

ً
اهناروزي  لا  ملاوعلا  راأ  نع  هل  فشكو  ماجحإلا ، وأ  رَوخلا »  » نم ب  هلع  نا  امل 

نم امهجارخإل  وج  شحولا  ةنوعم  سمتلو  طاشلاو ، نورا  ەروبع  لجأ  نم  ضوافُو  ىرخأ ،
ام الاغ  نأل 

ّ
اه ةّمومألا » « ـ هسر ب اهتعنت  ل  ةّبأ ، امومع  هلع   اهغس  لا  ةفطاعلاو  .ةواهلا 

ّنل ناص .»
ّ

هت و« ةّلخادلا  هفواخم  نمو  ّراخلا  ملاعلا  رطاخم  نم  ناد  ةامح  ع  ّبصنت 
نم ّتأتم  ّئاجفو  ّيوادوس  عباط  اهيلع  رطس  ّلظ  اضأ ، هسر  ه  ركذت  ام  ويلجرڤ ، عم  ةلحرلا 
وهف صلخم .) روهظ  أّت  نا  ْنو   ) ةّثولا تام   هنول  ةذانإلا »  » بحاص ضورفملا ع  دحلا 

هجرخأ نَم  وه  ەذملت » و« سباملا ،»  » اسم  نا  .هللا  ةؤر  الو  ّيوامّسلا  ملاعلا  جلو  هنكم  ال 
سباملا ةرئاد  نم  جورخلا  ويلجرڤدواعل  ةسانم  ةملظملا » ةاغلا   ›› ناد  هت  نا  .ناسلا  نَم 

ملاعلا نَفاسملا   ةقالع  ض ع  امّم  هل  اذهو  .ةّواط  ةطغ  الو  اهيف  باذع  لاو ال  ةترلا 
.هقمُعو لمعلا  ةدارف  نم  بناج  علطضت  ةّواسأملاو  ّيوقلا  نماضتلا  نم  الغ 

ً
رخآلا 

: ناد بتك  محجلا »  » نم وألا  ةدوشألا  نم  نعلاو  نماثلا  تبلا  ذنم   : ناد دسج  - 
ةطغ ةراذلا   تت »  ›› امدنع لمعلا ، ةاهن  ّحو  ...بَعتملا .» َيدسج  لق 

ً
ُتحرأ  امدنعو  »

وه .هلاوحأو  هسساحأ  فلتخم  اقطانو  ااح  دسجلا  اذه  ّلظ  سودرفلا ،»  » ةّئاهنلا  اؤرلا 
ةّطسورقلا لامعألا  ةّق  نع  ناد  لمع  ّمت  انه  نمو  ةجتلا ، لما  انل  سكع  يذلا  روشوملا 

هسر حُت  رفاسملا .» دسج  جراخ  ، » هسر ّعت  ام  ەدهاشَمو ، رفسلا  فصت  لا  هل  ةقاسلا 
ةّرم  و16  محجلا »  » ةّرم  درت 14  اهب  اذإف  ةّهلإلا ،» ادمولا   » دسج »  » ةمل رتاوت 

ءامسأ اهيف  درت  لا  ددعلا  ةفغلا  تاّرملا  ّدعن  ْنأ  نود  اذه  سودرفلا ،»  » ةّرم  و14  رهطملا » »
(. .خلإ ياقاس ، يد ، ي ، يانيع ،  ) دسجلا نم  ةفلتخم  ءاضعأ 



، اهداسجأ نم  ةعوم  حاورأ  ذإ  
ْ

اهقخ ، لا  ملاوعلا  ناس  ةّق  نع  ناد  زاتم  دسجلا  اذهب 
رعذو : ةأجافم  ردصم  ناد  دسج  لش  رهطملاو ، محجلا  .روشلا   موي  ّح  كلذك  ّلظتسو 

ماسجأ لعفت  ام  سمّشلا  ةّعشأ  ّدص  نأل 
ّ

ه رهطملا  و  اهؤط ، لا  ةراجحلا  لقثي ع  هنأل  محجلا 
سّدقو ءانأو  ةكئالم  نم  هناس  ةعبطف  ةأجافم ، نم  امف  سودرفلا  اّمأ   .ةداعلا  ءاحألا  

.هتعبطو اهرئاز  ط  اهيلع  خ  ْنأ  نم  عفرأ  ّواطو 

اذو ةّخراتلا ، هسجاوهو  ةّضرألا  هفواخم  رخآلا  ملاعلا  إ  لمح  ناد  دسج  ّنأ  هسر  انركذت 
نهاّرلاو إ ّراّتلا  ملاعلا  ّجز  حمّطلا    ›› اذهــو .ةّهطتو  ةّيقلت  ةّناماش ، ةفص  لمعلا  زاتم 

ور « ) ەذِقنُي يذلا  وه  نأ 
ّ

ه ه  ضفملا  قّسلا  لخادو  ملاعلا ، اذه  ِّسُ  نأ 
ّ

ه ه  ضفملا  ماظّنلا 
ةقع ماظنل  امسر » ّثمم 

ً
 » َو ملاوعلا ، ەذه  ع  احئاس »  » ناد نوك  ال  هسر ،) ەركذت  نيال ،

نكم ام  أ  شعَم  لشف  لشفلل ، مئادلا  ددهتلا  تحت  هترماغم  ضوخ  رفاسم  وه  ل  .باوث  وأ 
ص 116).  ) ةّسحلا وأ  ةّدسجلا  نم 

ضرفتو .كاردإلاو  ةنياعملل  ةكسامتم  ةّتارهاظ )  ) اجولومونيف هسر  ەوعدت  ام  لمعلا  اذه  ةّمث  
، سمّشلا  ) عساولا تاّئرملا  حم  لالخ  نمو  ةّجراخلا  انعلا  ّح ع  اهلمع  ةّدسجلا  ةحانلا 

اهب لا  هتاهيشو  ناد  تازاجم  حو  .خلإ .) روسجلا ، قدانخلا ، لجلا ، رحلا ، بثلا ، ةاغلا ،
.ةَّ صوصخلاو  ةّدسجو ، ةّسح  ىرخألا  ّلظت   رفظلا  وأ  فوخلا  رعاشم  نع  ەبعت  زّزع 

: بتكف ةملظملا ، ةاغلا  ههيت   ىدل  ه  دسا  يذلا  عفلا  فصو  دي  امدنع  ام 
اذكه ةطخلا ، ەاملا  نياعل  تفتيلف  سافنألا /  روهبم  اشلا  إ  رحلا / نم  جخ  نَم  لْثمو  »

،1 محجلا ،» « )» ادحأ ءاحألا  عَد ب  يذلا ال  ّرمملا / كلذ  رظنتل إ  دعَ  ةراهلا  َور  ْتتفتلا 
.(27-22

اهيف ىرن  ةرهاظ  ةّهلإلا .» ادمولا   » لما ةنمهمو ع  ةدف  ةرهاظ  هسر  رظن  ثدحت   انهو 
ةادأ  » قئاع مدهتو  ةققحلا »  ›› ةغل وأ  ةّلعفلا  ةنياعملا  ةغل  وزغت  و  هشّلاو  زاجملا  ةغل  إ 

فلتخم اذه   دوسو  .لّوألا  ىوتسملا  لغشل  .خلإ ،) ّنأ ، ول ، ام  لْثم ، فالا ، « ) هشّلا
لاثملا فوخلا   فص  زاجمل  ةّروحملا  ةروصلا  لش  رحلا  نا  اذإف  .براجتلاو  فقاوملا 

ملتي ّح  افاصو ، انّمطم  ارح  همامأ  ىرو  ءملا  رهطملا  ملاع  غلي  ْنإ  ام  ناد ، ّنإف  قباسلا ،
(. وألا ةدوشألا  « ) قّلا توقا  نم  نوللا  قئار   » نعو اهتعأ » عفرت  لا ]  ] يركف ةنيفس   » نع

رمألا ّنأو  .ةاتلا  ەذهل  ةّساسأ  ةم  دسجلا  ةغلو  زاجملا  ةرفش  مئادلا ب  لاقتنالا  لش  اذكه 
قاسأو ةغاللا  مظن  فا 

ّ
ة سمتل  دسجلا  ةجتل  اله ّ روبع  « ـ ب هسر ، بتكت  ام  قلعتي ،

اهاّرطو اهشعنأ  دقو   ّ فس  وأ  توقاك  ّعش  ام  اهسفن   ةغللا  نوكت  ثح  بدألاو ، ةفاقثلا 
ةّنارون ل   قاخالل  لاقو  داحم  طسولا  ةصصخ  لّثمت  ةّفافش ال  اهتيفافش ، هنم  ّدمتس  ٌجراخ 

ص 118). « ) ةدلوو ةفاص 
ةقاس  » ةراز نم  اعون  ناسإ   وهو  محجلل  ناد  ةراز  هسر   ىرت   : تاقعلا ماظن  - 

رئاس ةوسأ ً موي  تاذ  اضأ  وه  هل  عضخس  باوثلاو  باقعلل  وأ  باسحلل  اماظن  اهيف  دهش  ناوألل »
ّسرألا ّيركفلا  فصًتلا  ماع 

ً
ةلما ، هش  ةروص  تاقعلا  ماظن  ركتي  وهو  .نافلا  لا 

ّسملا ّوقإلا  ثوروملا  انع  ضعو  ةكساللا  وأ  ةّثولا  رّوصلا  ضع  اعتسم  ااطخلل ،



ّيورخألا وأ  ّيخألا  رّوصتلا  نم  حجرألا  ›› ع ةتآ  نإ 
ّ

اه هسر  لوقت  تافاضب  اهمّعطو  عشلا ّ
ص 119). « ) ّالسإلا

، ناد يأ  هلقت ، تنا  لا  نورا  ةنيفس  قارغب  ّمهي  نا  نوعلم  مامأ  هفنع  ناد  يدي  ةدحاو  ةّرم 
ةلاطإ ةلّثمتملا   ةّندتملا » ةغّرلا   ›› إ داقنالا  نم  هملعم  ذح 

ّ
ەر ىرخأ  ًةّرمو  .ويلجرڤو  وه 

ذعملاو
َّ

ب ناد  فطاعت  ّلظ  تظحللا ، تاه  ادع  .بذعملا  ةلداتملا ب  مئاتّشلا  عامتسالا إ 
ەروعش انفقوي ع  فطاعت  .مهااطخل  يركفلاو  الخألا  هضفر  عم  يزاوّتلا  لمعلا  مئادو  اح 

.مهمثم هلإ  مهتداق  يذلا  لملا  ةماسج  وأ  مهيلع  قبطملا  سومانلا  ةارغ 
.سخروب نم  اقالطنا  ّاضفلا  اهلش  وأ  محجلا  ةّفارغوط  انفصو  ْنأ  قبس 

تالاحب نيدتهم  اهيف ، ةسرامملا  تاقعلا » ماظن  « ـ هسر ب ەوعدت  ام  مسر  لواحنس  امف  ،
ناد لمعل  ةّلامجلاو  ةّفسلفلاو  ةّتوهّلا  تاّفلخلا  نع  فشكت  اهب  لا  اهللاحتو  ةتالا  ەذه 
ماظن  » نع ةناإلل  هسفن  ءلا  سرامأس  ىرخألا ، تارقفلا  .ماظنلا   اذه  مئاعد  ءاسرإ  هتلاشو  

قس عم  مَهفُ  انه  ماظنلا » .سودرفلا و« ةّواطلا »  عَتملا  ماظنو  ، ›› رهطملا تارّهطتلا » 
.هتاقرافتو هتاقالتو  ةلاّعفلا  هتالفاتو  ةسئرلا  هتاودأو  ىلا  هتاّلوأ  هل  كسامتم 

ةروص ناد  عتس  ماتخلا ، .هتياهنو ف  محجلا »  » دش ةاد  ب  اناب  فات 
ً

هسر  ظحالت 
بـ اعشأ ،» رْفس  «، » مدقلا دهعلا   » فورعملا   ) عيلخلاو شطالا  يروطسألا ّ لا  كلم  فسول ،

اشاحتم  ّيددحلا ،» روّنلا   » عتو ةعئاشلا ، ةّنتاللا  هتيمسب  ُتذخأ  ّنلو  حاصلا ،» ةمجن  »
: ّاطإلا قطنلا  هسفن  ناوألا 

، ادار ّرف ، وأ  ّاسإ  وأ  ّانوي  وأ  ّيلجنإ  اهلصأ  لا  ءامسألا  عم  ُتلعف  كلذكو  سوفشول ،» »
اذه فسول  نم  اولعج  دق  سولا  نورقلا  وّيروأ  نا  ةّلصألا .) هتغل  ٍمسا إ  ّل  عاطتسملا ، َردق 

« اهلم  » هش ام  محجلا ، ةسئر   ةّصخش  هنم  لعج  ناد  .اعلا  كالملا  ناطّشلا ، زمر 
نم اعناصو  جلّثلا  اصئاغ   بولقملا ، محجلا  طورخم  عاق  قأ  هلحُ   وهو  .اهيلع  مِّقلا » و«
حار لعفلا  ركذتنو  ّالسإ ، ردصم  نم  ةراعتسا  انه  هسر  ركفت   ) هل محجلا  عيقص  هعومد 

، صاعلا ةكئالملل  سئرك  هط  عم  اذه  مءالتو  رهمزلا .)» « ـ نآرقلا ب ةوّعدملا   ةدرالا  مّنهج 
ءالع نم  هللا  هطقسأ  طوقّسلا :»  » ةملل ّيوقلا  ّافلا  عملا  طقاّسلا ، كالملا  وهف  اّتلاو 

ثداحلا فاسخنالا  ّمث ،  .اعزف  ضرألا  نم  بناج  بره  هتطقس  لوه  نمو  فنعلا ، غلاب  ءامسلا 
ةااحم هسر  اهيف  ىرت  سوؤر  ةثالث  ناد ، يدل  فسولل ، .اذه  محجلا  طورخم  ماق  هطوقس  نم 
.ءاهتنا ال  ذعملا 

ّ
ب داسجأ  فسول  سف  ةثالثلا ، هقادشأو  سملا . ّ ثولاثلا  مناقأل  ةّبلس 

طّختلاو ءاطخألا  زمرت إ  لا  ةملظملا » ةاغلا   » هئات  وه  امفو  محجلل ، ناد  ةراز  لق  لاحلا ،
: ويلجرڤ هنع  اهدعُي  لا  ةثالثلا  شوحولا  مدطصا  دق  نا  ّيركفلاو ، ّالخألا 

أدي ه  يذلا  هسفن  فرحلا  اعمج  ىرن  ام  أدت  لا  ، lupa ذلاو
ّ

ةئ  leone دسألاو  lonza ةدهفلا
بجُعلاو ةوهشلا ) إ  داقنالا  ةملغلا  ع  ّاوتلا ، ع  ّلدت ، اهنإ  ّمث  . Lucifer فسول مسا 

لا ىلا  ەااطخو  هماظنب  ءد  يذ  ئدا  و  هتياهنب  ءزجلا  اذه  ةاد  نت  اذكه  .عشجلاو 
نم اعون  لش  لاو  ءامسلا ،» طال  ةتوقمملا   ثالثلا  تالاحلا   » نإ

ّ
اه نادل  ويلجرڤ  لوق 

.محجلا لما  هساسأ  ناد ع  بي  يذلا  ةسئرلا  ااطخلل  ّالثلا  ّسرألا  مسقتلل  ةمجرت 



لا ةّمهبلاو  اهلاشأ ، فلتخم  ةوهشلا   داقنالا إ  وأ  مهنلا  ناسإلا إ  ااطخ ب  وطسرأ  مّسق 
عادخلاو ةلتاخملا  فونص  فا 

ّ
ة لمش  يذلا  ركملاو  نئالاو ، ةعبطلا  فارعأل  افانم  ءرملا  لعجت 

، عسلا ةزكرمتملا  محجلا  تاقلح  ةسرامملا   تاقعلا  مظتت  ااطخلا  ەذه  تقمو  .ّشغلاو 
ةّسكع ةّتارت  نمض  محجلا ، عاق  لولا ح  نعمن   ام  ردق  افظشو  ةروعوو  اقض  دادزت  لا 

نأل
ّ

ه رولا ، نَوهأ  انه  ةوهشلل  داقنالا  وأ  مهنلا  لشو  .ّدشألا  نَوهألا إ  مثإلا  نم  ةطاه 
ً

مت 
.ا اهتاذ  ّدح  لّثمت  لاو ال  صأ 

ً
لل  ةاطعملا  ةّعبطلا  تالملل  طرفم  مادختسا  موق ع 

اولخ انّدلا  ةاحلا  اونا   نيذلا  عرخلا  ويلجرڤ ) ەدشرمو  ناد   ) نارئاّزلا لاق  وألا ، ةقلحلا   
ةّلفغ نوشعو   ّماوهلاو  باذلا  عْسلل  ةضرع  مهو  .ا  الو  اخ  اهيف  اوتؤي  ملف  ةرداملا  نم 

، مهدع .محجلا  ناس »  ›› نم مهغ  نع  مهمّت  مهل  ءامسأ  الف  مهيدل ، ةرداملا  باغو  بسانت 
عّسوو اتَعم  اددجت  ّسملا  ثوروملا  ع  ناد  سرام  اهيفو  سباملا ،» « ـ ب نارئاّزلا  رم 

اوتوم مل  ملسمو  ّيثو  نم  لضافلا  وه  فض  دمعت ، نود  نم  وملا  لافطألا  إف  .هقاطن 
دحولا مهباقعو  ةّكفلاو ، ةّقالخألا  مهلئاضف  اوعّتا  نأل 

ّ
مه ناد  مهذقنُي  .ّسملا  نامإلا  ع 

مق ءالؤه  ب  .موي  تاذ  ءامسلا  ناس  ةطغ  ةفرعمو  هللا  ةؤرب  لمأ  نود  نم  شعلا  وه  انه 
انس نباو  دشر  نباو  سونتالو  سويدڤ  وأو  سوناولو  نوطالفأو  وطسرأ  بناج  إ  ويلجرڤ ،

بلغأو محجلا  تاقلح  ناد   ةحص 
َ

هتلحر  ءاهتنا  دع  دوع  كانه  و  نخأو ، نيّدلا  حالصو 
(. امهجولو نم  وه  نكمتي  ّيوامسلاو ال  رألا ّ سودرفلا  امهدحو   ) رهطملا زرافأ 

ّلتي باذعلا ، ناولألا  ةعّونتم  تاراتبا  نمضو  ةدّدعتم  عقاوم  ةسماخلاو ،  ةناثلا  تقلحلا   
، ماعطلل نومهنلاو  لادتعا ، ال  دسجلا  ةوهشل  نوداقنملا  مهطامنأ : فا 

ّ
ة نوعِشجلا  مهباقع 

وأ مهبضغل  نوداقنملاو  ريذتلا ، نوفملا   وأ  نوفالْتملاو  ظْفحلا ، نوفملا   وأ  ءالخلاو 
نولش اعمج  ءالؤهو  .ثاالا  مدعو  لّطتلاو  ةواخرلا  نوفملا   وأ  اسلاو  نوروعسملا ،

.العلا محجلا  ةقطنم  ناس  وأ  نوعلملا  نم  وألا  ةئفلا 
ةفاضإ  ) ةقطارهلا اهفانصأ : فا 

ّ
ة ةّمهبلا »  « ـ وطسرأ ب ەوعد  ام  طقاسلا   ّمضت  ةناّثلا  ةئفلا 

فنعلا ع وسرامم  كانهف  ةددع : تائف  نومسقني إ  مهرود  ءالؤهو  فنعلا ، راممو  ناد ) نم 
اصخش تاذلا ، فنعلا ع  وسراممو  ةقلاو ،) لاتغالا   ) هتاخ وأ ع  هصخش  ءاوس ع  غلا ،

فارًحنالا  ) ةعبطلاو نم هللا  ّل  فنعلا ع  وسراممو  فملا ،) ريذتلاو  راحتنالا   ) اضأ تاخو 
(. اّلا  ) نفلا لوصأو  ةعبطلاو  نم هللا  ّل  وأ ع  جلا ،)

قدانخلا نونكس  مهو  .هعاونأ  ةفا  سلدّتلاو  ّشغلاو  ةعدخلاو  ركملا  لهأ  مضت ّ ةثلاّثلا  ةئفلا 
، اهعضوم اهّفن   لوبيلام »  » مسا اهل  ناد  ركتبا  ةددع  رئاود  عّزوتت  ةقطنمل  ةدّدعتملا 

نوراملاو نوعداخملا  ءالؤه  ىذألا .)» لم   » وأ ةئّسلا » رادلا  « ـ امجإ ب
ً

مسالا  ةمجرت  نكمو 
ناحورلا

ّ
ة زومرلا  نورجاتملا  وأ  نوّيناعمسلاو  لزلا ، وأ  ةاوغلا  نولماعلا  مه : نوشاّشغلاو 

قاقّشلا وثمو  بذلا  وأ  ءوّسلا  وحصانو  قاّلاو ، نوقفانملاو  نوسلدملاو  نوفاّرعلاو  ةسّدقملاو ،
هتقث مهيف  عض  نَم  ونئاخ  ألا ، عادخلا  وسرام  مق  لوبيلام  عاق  قأ  .نوفِّملاو و  َفلاو 

.ةّروطامألاو ةسنلاو  فضلا  ونئاخو  ّاسلا  دقتعملا  ونئاخو  لهألا  ونئاخو 
ّعت ام  بك » رّرحتب   » ماثآلل هتمسرت  وأ  وطسرأ  ةطاطخ »  » مدختسا دق  ناد  نوك  اذكه 



ةوق ةّئرم  ناد  ىدل  ةّطسرألا  تاعانقلا  ّلظتو  .ةئجافم  ةّعش  تاراتبا  اهَسمغ »  و« هسر ،
ّامتجالا نيدعُلا  ع  رخآلا ) ملاعلا  عفاودلا إ  ةّتوهاللا  تالحرلا  نع  ەمّ  ام  اذهو   ) ەدأت  

ناويح ، » وطسرأ يدل  ام  هدل ، ناسإلا  .ّمعألا  اهبلاغ  وأ   عقاوملا  عيمج  ماثآلل   ّاسلاو 
ةزغو ّيدوجولا  وأ  ّيداملا  مهعشجو  مهمهن  مهعفد  نَمو  ةقفّرلل .» قولخم  نئا  وأ  ّاس »

نإف
ّ

ام ءاطعلا  فت  وأ  حصنلا  ةءاسإ  وأ  مهيف  ةعوضوملا  ةقّثلا  ةناخ  إ  مهيف  ةلّصأتملا  سلدتلا 
لخد هل  اذهو  .ّدشألا  مهتقع   نوكت  ْنأ  ناد  فرُع  و   ناسإ ،

ّ
ة ةءانه  ّل  نوئس إ 

تارقفلا ىدحإ  ةانأ   هسرو  نامتول  عم  اهيلإ  دوعنس  تامالعلا » فت  « ـ ةلماش ل ةسرامم   
.ةلاتلا

بناجلا تاقعلا ع  لامتشا  هسر   ەانف  ەعل ، ةّتوهاللا  تادقتعملل  ناد  لاثتما  نع  اّمأ 
ةخألاو نامسجلا .)

ّ
ة تاقعلا   ) ّحلاو ةّواطلا ) ةداعسلا  نمو  ةؤر هللا  نم  نامرحلا   ) ّيونعملا

حار مهب  حّطت  دسجلا  تاوهش  اوداقنا إ  نَمف  ةكترملا : ةئيطخلا  عم  ساعتلا  وأ  رظانتلا  ةاقتنم 
موكحمف مامألا » ادع إ  ةؤرلا  نومعزي   ›› اونا نيذلا  نوفارعلا  اّمأ  ناصغألا ؛ مهورذتو  محجلا 

ةهجاوم انه   روّصم  ناسإلا  ّنأ  هسر  فضتو  .خلإ  ءارولا ، إ  ةرادُم  مهسوؤرو  سلا  مهيلع 
.رولل ضّرعتمو  ةلضفلل  قولخم  سروغاثيف :» قرْفم   » بلق ەصم ، 

«، ّرحلا راتخالا   ›› اازم نّمثي  ْنأ  الو  لصافلا  ّدحلا  ّم  ْنأ  فرع  مل  هنوك  نمت   نإ 
ّ

ام هتيطخو 
.ناد ىدل  ّاسأ  عضوم  خألاو 

« ّداوملا  » وأ انعلا  ەذه  ع  هسرامو  ناد  هثدحُ  يذلا  ّيرذجلا  ددجتلا  ّنأ  هسر  ىرتو 
عيمج ةّدسج corporalisation ع  ةفص  غاسإ  نم   نإ 

ّ
ام ةّلاخلاو  ةّساّسلاو  ةّتوهاللا 

نم زاجملا  دجت   ) ةلمالا فْرحلا 
ّ

ة ع  اعم ، نآ  ّلد ،  وحن  ع  كلذو  .تالاحلاو  فقاوملا 
عيمج هسفنب  زاتج  ساّسح  لعاف  وأ  ةساّسح  تاذ  ةجت  ّرمتسملا   سطغلا  عو  هتّزاجم )

للشلاو راسعإلا  إ  زمري  يذلا  راسلا ، إ  امئاد  اهجّتم  هّساوح ، اهرثأ   ّلتو  محجلا  تاقلح 
.نمُلاو ُلا  ّلادلا ع  ملل  افالخ  ّاسإلاو ، ّلإلا  َعافدنالا  ةمواقمو 

خــــراتلا نم  ةتآلا  تاّصخشلا »  » نم ددع  عم  تاءاقل  دشلا  اذه  ناد   قّقح   : ةلاد تاءاقل  - 
كلا ناد إ  تدح  لا  ثعاوبلا  نع  نوثحي  اوحارف  حاّلا  ەانا  تراثأ  ّعفلا  وأ  ّيروطسألا 

: اهاّو لماعتلا  هتلاش   نم  اهطانسا  نكمملا  ةلالدلا  نعو  اهيلع ،
إ اهعضخُو  خــــراتلا  نمو  اجولوثيملا  نم  ناد  اهيقتس  لا  ەوجولا  عيمج  ّنإ   : سمامس - 

ىك ةدصق  قد  
ّ

.ة اهريدقت  ةمساح ي  تالالد  هدل  عّتمتت  ّلظت  ةّرذج  تاراتباو  تالحت 
عّتمتي ّلظل  اهيف  نع  دأ  ّنو  ةفراجلا ، اهتّفعو  ضراعتي  ال  ام  اذهو  ةما ، ةسحم » »

هدل وه  ام  هسفن  ءامسألا  راتخاو  .عمجملل  ّلا » داصتقالا   » لخاد ةمسجلا  هتنام 
نم اناحأ  ناد  ىدل  ةلما  تاّثالث  ل  ةلما ، تابأ  لشت  هلق ، سويدڤوأ  ىدل  امف  .ّاتعالا 

قيقحتلا وأ  ّصنلا  عاشإل  ةهّجوم  ةّراعش ، وأ  ةّمعت  ةّمهم  ةلّمحم  ودت  مالعأ  ءامسأ  فصر 
.ّقحلا ةجتلا  رثأو  عقاولا  ةمدص  هسر  رظن  رعاشلا   سكع  عيشلا  اذه  .ةّفاثك ع  ةلومح 
نيذلا عرخلا  ّنأ  هسر  انركذت  اذكه  .ااجإ  وأ  الس  ەرود ، رخآلا  وه  عتمتي  ءامسألا  باغو 

انل  نومّدقتي  رثألا ، باغو  مهتاح  ةرداملا   مادعنا  نزاتمملاو  وألا ، ةقلحلا  مهلاقن  



حاورألا ضع  ءامسأ  بجتحت  رخآ ، روظنم  .هتيامح و  وأ  مسالا  ةاعر »  » نم مورحم  ةّلفغلا ،
؟ ةمسلل اهتجاح  امف  هسفن  اهرونب  ةفَنتكم  اهنأل  سودرفلا ، ةّواطلا  

عرخلا دع  محجلا ، هلاقن   ّقح  نوعلمل  ملع  مسا  لّوأ  نوك  ْنأ  ةلالدلا  دع  ّلظ  انه  نم 
دقل .سمامس  ةرجافلا  لا  ةلم  مسا  وه  راحمو ، ءارعشو  ف 

ً
ةفس نم  سباملا  ناسو  لْفغلا 

ةقلح و  مهتوهش ، إ  نيداقنملا  عم  ةناثلا ، ةقلحلا  ناد   اهلحُ  ْنأ  حاّلا  ضع  برغتسا 
مراحملا حافس  و  الأ  رئالا ، ىدحإ  باترا  فرُع 

َ
ْت سمامس  ّنأ  عم  اهاوس ، نم  ااقع  ّفخأ 

وه ةوهشلا  طرفملا إ  داقنالا  ّنأ  حجرألا  َتعا ع  ناد  ّنأ  هسر  ركفت  .انوناق  هْتعّ   يذلا 
ّثولا ّلا  اهمسال  ّصاخلا  نرلل  نوك  ْنأ  ّد  الف  ةناث  ةهج  نمو  ةهج ، نم  اذه  اهتيطخ ، ساسأ 
ةحئالل سسأّتلا  أدو  ءامسأ ، ال  لا   لْفغلا  تانئالا  ةلتك  عم  عطق  ه  ەراتخا : افرط  

.محجلا تولم  لئاهلا   ذعملا 
َّ

ب بعشل  وأ  ىلا  مجّرلا 
ّداضملا خــــراتلا   » باتك ةءارق  نم  اهتياحو  سمامس  مسا  فرع  ناد  نوك  نأ  هسر  حّجرتو 

دولوملا  390، سملا ّ خّرؤملا  سويسوروأ ، سلوي  ءازجأ ، ةعس  هعضو ،  يذلا  ةّثولل »
سّدقلا احم  « ـ ب لعفلا  بَّقلُ  اذه  سويسوروأ  نا  .طسغوأ  سّدقلا  نم  بلط 

ةلفاح تنا  حيسملا  دّسلا  ءم  تقس  لا  دوهعلا  ّنأ  تاثإ  سّدقلا  ّمهي  ناو  طسغوأ ،»
دوهع ّنأ  داقتعالا  سّدقلا  رطاش  نا  ام  ناد  ّنأ  دأتلا ع  ةرو  عم  اذه  .رولاو  ملا 

(. سباملا ةرئاد  مهضع   هلالحإ  اذه  دهش ع   ) مهل اهتانئا  الو   اهأ  ةئيدر  تنا  ةّثولا 
، سمامس دع   : محجلا بلق  ّشعلا   قافولا  وأ  ولواو  يمر  اد  اسشنارف  - 

ةرتايلو نودد  مهتوهش : نم   ةددع  اهوجو  ةلاحلا ، بسح  لّهمتب  وأ  ةع  ناد ، لاق 
وه ەاوس  نم  هللُو أ  بارطضالا  هص  يذلا  ءاقللا  ّنأ  ّإ  .ناتستو  سراو  لخأو  ةنالهو 

خــــراتلا إ  دوعت  ةهش  ةلاح  و  ولواو ، يمر  اد  اسشنارف  قشاعلا  هعمج  يذلا  اذه 
.ناد برقألا إ 

انه نمو  شعلاو ، ّ ّطاعلا  هملاعو  هسفن  ناد  ةجت  ّيساسأ   ضان  نع  فشكت  و 
وأ ةلما  ةدوشأ  اهفصولا  هصصختو  ةاحلا ) ةاهن  هلع   غُل  ّح   ) اهءازإ غلالا  هلاعفنا 

« ەدسح  » امّرو ناد  ةغ  ثت  لا  محجلا ، ّح   لداتملا  بحلا  ةلأسم  ّوأ 
ً

كانه  .اهبلغأ 
إ عجرت  اهسفن  هسرو  سخروبل ، ةاحم  نم  اقالطنا  الم  بناجلا  اذه  دنع  قوتأسو 

ّ
ف .اضأ 

جتت ام  ةّعشلا » ىودعلا   » وأ بدألا  ىودع »  » ةوق ةناثلا   ةلأسملا  .نأشلا  اذه  سخروب  
: ةركملا هتاّئانغ  ىدحإ  بتك   يذلا  وه  هسفنب ، ناد  اهشاع  امو  ةّمارغلا ، ةقالعلا  ەذه   

ةرئاد نادل    ُّ اسشارف  ّنأ  كلذ  اقشع .» نومهي  ساّنلا  فا 
ّ

ة لعجأ  ثح  ملتأس  ››
(. سباملا

ةلأسملا ەذه  .ةّمارغ  ةاور  اعم  نآرق  امفو  امهنم  ةلفغ  ع  ولوا ، اهامَحو  امهسّلت ،  قشعلا  ّنأ 
ةدوشأ نم  اقالطنا  قّمعتب أ ، اهجلاع  ةّعادإ ، مأ  تنا  ةّقشع  ةغّرلا ، ىودع »  » ةّساسألا 
ةدقّنلا هتعومجم  تالاقم  نم  ةدحاو    Renѐ Girard راج هنر  ّرفلا  فوسلفلا  ەذه ، ناد 

.اضأ هتءارق  نم  اقالطنا  ةحاّنلا  ەذه  نم  اهجلاعأسو  وْبق ،» دقن   »
ّاهن ّشع  قافو  محجلا   هعم   عبقت  يذلا  اهجوز ) اخأ   ) اهامَح يمر  اد  اسشنارف  ْتقشع 



.ةمثآلا ةقالعلا  ەذه  بس  باذع  نم  امهقحل  امّم  مغّرلا 
«. فوؤرلا دّجلا   » هتاحم سخروب   اهزجوي  ةددع  تاّضرف  حاّلا  مّدقت 

ىأر ٍلدع  الو   ) ءامسألا نم  غلاتا »  » وأ ةحئال  هلمع إ  لحت  ىدافتي  ْنأ  دارأ  ناد  ّنإ  لاق  اهضع 
ناد ىدافتيلو  ةّسرولف .)!» تاعّونم  ةلجم   » نم اعون  ةّهلإلا » ادمولا   » لعفلا  ترامال 

وّتيدَب ثّدحت  اذكه  محجلا .»  » هاشمو إ ددج  نيدفاو  تافاعا  نم  اددع  لمعلا  َن   كلذ ،
ص 48). سخروب ، ەركذ  « ) ةّتوهال ةاور  ع  بكرم  ّيرعش  رادم   » نع ددصلا  اذهب  هشورك 
ام لعفلا  اح  ملحلا  قطنم  .ەاضتقم  فّتب  ناد  لمع  ّنإ  اولاقو  ملحلا ، قطنم  اوركذ  نورخأ 

رذعن ْنأ  انلّوخ  ّأ  سخروب  رظن  بج   مالحألا  لمعو  عادإلا  لمع  هاش  ّنلو  لوقلا ، انفلسأ  
لعتلا ةثلاث  ةّضرف  اوؤجل إ  نورخأ  .اهتّيلوؤسم  مدعو  اهاضوفو  مالحألا  كسامت  مدع  بتلا   

اذه ّيرعشلاو   ّوهاللا  ناجلا 
َ

ب ب  ضراعت ، نم  اناحأو  جوازت ، نم  لعفلا  هظحالن  ام  ع 
نم ذقنأو  ٍتاوبا  محجلا  عضوف   ّلإلا  محلا  تارّرقم  ەانكتسا  ناد  هف  لواح  لمع  .لمعلا 

لمعلا هّجوت  الع  ةلادع  ازع   ءارجإلا  اذه  رتلو  .ةقطارهلا  ب  نَتعم  اونا  نمّم  اضع  راّنلا 
.ةفأرلاو مهفلا  هسفنل  رثأتساو  محجلا ) ةنيدم  با  أرقن ع  ام  عألا ،» َلاخ  ْتكرّح  ةلادعلا  )»

نم هّنلو ، ةاطُخلا ، نيد  ّالخألاو  نمؤملاو  ّوهاللا  ناد   » ّنأ هشورك  بتك  ددصلا  اذهــو 
اهيلإ لم  ةعار  ةّضرف  كانه  ّنل  ص 50 .) سخروب ، ەركذ  « ) وفع الو  نيدُ  ال  ةّفطاعلا ، ةحانلا 

ةّصخش سڤتسد ع  لمع  نم  ەادموك  ناد   لمع  بّرق  اهاضتقمو  هسفن ، سخروب 
ةفأرلا نم  ردقلا  اذهب  اسشنارف  ةئيطخ  د  ناد  ّنإ  باقعلاو .» ةمجلا   » فوكنيلاسار 

رعاّشلا نوك  ْنأ  ّد  ام ال  اذه   » .اهنم ّرفم  نا ال  ةئيطخلا ، يأ  نأ ،
ّ

اه ّسحن  انلعج  ثح  ةفهرملا 
ّنأ رهْطملا »  » نم ةع  ةسداسلا  ةدوشألا  دكؤي   هف  يذلا  ّوهاللا  نا  ْنو  ه  ّسحأ  ناد 

خلا ةاثإ  لداعلا  نم غ  نوكسو  ّرح  راتخا  نم  دوع  نلف  باولا  ثأت  عبت  تنا  اذإ  انلاعفأ 
ةّصعلا ةقرافملا  ەذه  ّلح  ناد  نأ  َينجرألا  انتا  دقتع  ص 51 .) سخروب ، « ) لا ةقاعمو 

نوّيقاورلا اهب  ىدان  لا  ەذه  نم  ةق  ةعّنقم  ةّج »  ›› َلام إ هلعلو  .قطنملا  ءارو  ام  باهذلا إ 
مدقت ةءارق  دع  مهدوجوب  فرع  نإ 

ّ
ه سخروب  لوق  نيذلا  نوملسملا  نوّجلاو  ناڤلاو  ازونيسو 

ص 52).  ) نآرقلل هتمجلا   Sale لس
تاب ةقالعلا  رهوج  نع  ىرخأ  ةاحم  ةمتاخ  هسفن ،  سخروب  ّنأ  انه  هنّتلا  و 
اسشارف َقشاعلا ، نيذه  مامأ  ةَغلا  بر  الو  رَعش  ناد  ّنأ  إ  حّمل  اقحال ، اهيلإ  دوعأس 

امهدحأ امهلن  هذنم إ 
ً

ىري  نإ 
ّ

ه .محجلا  بلق  ّح   اهنم  هل  الو  هنم  اهل  كاف  ال  اهــبحمو ،
لتقم اندلا   ةاحلا  تاب   عم  مم  طار  نم  وه  هلني  مل  ام  محجلا  ّزع  ّح   رخألا  نم 

.راتعالا ةريدج  ةّضرف  .ەاص 
راج هنر  ّرفلا  ركفملا  ةراقم  ةرياغم   ةءاضإ  انرظن  بسك   ّيواسأملا  قشعلا  اذه  ّنل 

ةّبدألا صوصّنلل  ةدِّدجم  تاءارق  نعلا  نرقلا  نم  تانيعسلاو  تانيّسلا  ركفملا   اذه  مّدق  . GirardRenѐ
(، اجولوونألا  ) ةسانإلاو ّفنلا  للحّتلاو  ةفسلفلاو  ّدألا  دقنلا  تاودأ  عمجت  لجانأللو ، ىلا 
ام لوح  اصوصخو  ةعاولا ، غ  ةااحملاو  ءادفلا  شكو  ةحضتلا  تاعوضوم  لوح  روحمتتو 
نم اهعوضوم  قحتلت  ةغر  ةدّدشملا :) ّسلا  حتف   ) ةطَّسوتملا ةغرلا  وأ  ةغرلا  ثلثم  ەوعد 



وأ قلخلاو ، رّرحتلا  نم  تالاح  دوق إ  ْنأ  نكم  رخآلا  ةغرب  نا 
ْ

ءادع وه  .ثلاث  ٍفرط  ةغر  لالخ 
عاضلا ّح  ل  ضملا ، رارّتلاو  رخآلا ) ةغرب  الا 

ْ
بالس  ) بالتسالا نم  تالاح  إ  سكعلا 

ةغرلا ەذه  بالتسا  و  قت ، وأ  لوطت  نمزلا  نم  ةف  دع  اهلّوحو ، اهفقوي  مل  اذإ  توملاو ،
اذه لثمل  ةّسفنلا  ةاحلا  قزم  فراعلا  نم غ  ءاّرقلا  ضع  مسبي  دق  .ةِدعْنملا  وأ  ةطَّسوتملا 

.رخآ نئا  ةغر  نم  ةمزألا ) وأ  لشفلا  بلاغلا إ  اهدوقتس   لا   ) اهضاون ّدمتس  ةغرل  َنالذخلا 
تاّلوأ اهب  محتت  ةّبدألاو  ةّيدلاو  ةّساسلا  انتاح  نم  ةددع  بناوج  ّنأ  انل  فشك  راج  ّنل 

وأ ّيحورلا  ءامعزلا  وأ  ةداقلا  ضعب  باجعإلا  نم  ثلا  ّنإ  .ەذه  ةطَّسوتملا  وأ  ةّثلثملا  ةغرلا 
نم ددعلا  اهلمع   نع  راج  فشك  دقلو  .ەذهك  ةغر  هلمت  هاشملا  وأ  سوفنلا  بعالتملا 

، نخآو تسورو  لادنسو  لفو  سڤتسدو  ستناث  صوخش  ىلا ، ةّئاورلا  تاصخّشلا 
مهسفنأ مه  اهل  اوعضخ  ّلا  ةغّرلا  ەذه  تاّلاوأ  نع  مهفشك  ةنما   باّتلا  ءالؤه  ةّقع  تعاو 

ثلا امف   عّنتو ، ءارثو  قمع  اهنع  اوفشك  دقل  .اهيلعو  اهنم  اوجرخو  ىرخأ  وأ  ةروص  ءدلا   
ّنإف ادحاو ، ةغرلا  نم  طمنلا  اذهب  محتملا  ساسألا  نوناقلا »  ›› نا اذإ  ةّسفنلا ، ةاحلا  رهاوظ  نم 

هط تاءالمإ  نمضو  ةّصاخلا  هتلاش  هلإ  لثتم  وأ  هشع  نإ 
ّ

ام ّاور ) وأ  ّعف   ) صخش ّل 
ةهج نم  عضوملا  هتقالع  نم  سّسأتي  يذلا  حملا »  » ةّصوصخو ةّخراتلا  هتظحلو  ّوضوملا 

.ىرخأ ةحان  نم  راسمسلا  وأ  طسولا  وأ  يواغلا  وأ  جذومنألا  باطخو 
ةدالو اوقّقح  نإ 

ّ
ام ةروادملا  وأ  ةطَّسوتملا  ةغرلا  ەذهب  مهلثم  َع  نَمو  باّتلا  ءالؤه  ّنأ  راج  تع 

ةسأ ّلظت  لا  ةّقطنمورلا  ةؤرلا  نم  مهجورخ  ىلا  ەراوطأ  وأ  هتاّطحم  اوهّجوو  ّاورلا  ّنفلا 
اذكه .اناحأ  اهب  ذلتم 

ّ
ّةذ اهتّوادوس ، ةلقتعمو   اهسفنل  ةلهاج 

ً
بالسالاو ، راحسالاو  مهولا 

نمزلا إ   romantique ّطنمورلا نمزلا  نم  ةّسسأت  ةمق  اهل  لا  ةّخراتلا  ةلقنلا  تقّقحت 
ەذه نوكت   نل  اهّنل  ةّقطنمور ، تااور  كانه  سل  نأ 

ّ
ه ع  اذه ال  )  romanesque ّاورلا

(. هنهاوع احورطم ع  اد  ل  ةدرفملل ، قيقّدلا  عملا  تااور  ةلاحلا 
نم تاركذم   » سڤتسد باتك  إ  ةراشإلا  ناونعلا  ئراقلا   حملو  « ) وبق دقن    » هاتك  

هتحورطأ زّرعتل  أت  نخآو ، نادو  وماو  سڤتسد  هل   ٍتالاقم  َعض  راج  عمج  وبقلا ،)»
ةققحلاو ةّقطنمورلا  ةذلا   » مخضلا هاتك  اهدعاوق   رأو  اهنع  ّع  لاو  ەالعأ  ةصّخلملا 

Mensonge romantique et ةئاورلا »
ةسّركملا ةدوشألل  ةءارق  نادل   ةصّصخملا  ةلاقملاف  لاحلاو ، . vѐritѐromaneque

.اهتءارق لواحن  انتف  ام  لاو  محجلا ، إ  امهتداق  لا  ولوا  اهيمَحل  اسشارف  قشع  ةلاحل 
وه سخروب  ظحال  تاءارق   ) ةدوشألا ەذهل  ةّقطنمورلا  تاءارقلا  عيمجل  اهيف  راج  ىّدصتو 

، قطنملا ءارو  ام  باهذك إ  ةّقشعلا  ةلاحلا  ەذهل  ناد  ةراقم  َمهف  هّنلو  اهروصق  انيأر ، ام  اضأ ،
هنومّهوتي يذلا  ناد  ٍباجعب  حاّلا  باجعإ  ةما .)  اهب  امحتم  اقطنم  انف  راج  اّمأ 

هلإ تفتل  امف ال  .طرفم  اراهبناو  ةّدحاو  راج  ىري  قشاعلا ، نيذه  ةلاح  اصلاخ  وأ  اضحم 
كاف ال   » اراص َقشاعلا  ّنأ  حيحص  .ةقالعلا  ەذه  ّيواسأملا   طّروتلا  وأ  ةنعللا  بناج  وه  ءالؤه 

شعلا ّنل  .محجلا  بلق  ّح   ةّقشعلا  ةقالعلا  ەذه  الّقت  نأ 
ّ

امه حيحصو  رخآلا ،» نم  امهدحأل 
ماهلا هف  قفاي  ّعم  دقعت »  » وأ ةث »  » ع ءاوطنالا  لق  ةقالع ، ّل  ةقالعلل ، ّفنلا 

ال معن ، : » لوقت اسشارف  ّنأف  .اهيف  عقولا  ع  فسأ »  » ضعو ةواه  رادحنالا   روعش 



اصن  هلوقت  ام  وه  اذهو  محجلا .»؟ ةواه  قشعلا إ  اذه  نذق 
ْ

ا ْملأ  ْنل  رخألا ، نم  اندحأل  كاف 
تب وهلاغ .» ةاثم  انل  انا  هفلؤمو  باتلا  كلذ  : » لئاقلا اهتياحل ، اهد  نم  خألا  لق  ام  تبلا 

ةّوق هل  نا  رخآلا  ءادعناو  ةنعل  روعشلا  اذه  اتاّ ع  ادهاش  هف  دجو  ط 
ً

ەدنع  راج  قوتي 
ّ

ف
ىدحإ اعم  امهتءارق  ىدل  امهيلخاد  مرطض   قشعلا  اّسحأ  ولواو  اسشنارف  ّنأ  ركذُتل  .نوناق 
كلملا ةجوز  رڤييغ ، مدخ  سئر  وهلاغ ، ّنأ  فك  د  ةّسرفلا ، ةريدتسملا » ةلواطلا   » تااور

وه وهلاغ  ّنإ  : » راج بتك  .هّحل  ةاجتسالا  ةلادعو  اهلولسال  ةّحم  ةخألا  عنقأ  دق  روترآ ،
هلع دكؤت  امو  .قشعلا  روذ  رڤيغو  ولسال  بلق  رذ   يذلا  روترآ ، كلملا  وّدع  راملا  سرافلا 

، ّاطشلا راسمسلا  رود  ولواو  امهتاح   تعل   لا  اهسفن   ةاورلا  كلت  نأ  وه  اسشنارف 
، ّعم بتا  إ  انهانا  تفل  رمألا  قلعتي  الو  .هفلؤمو  باتلا  نعلت  ةاتفلا  ەذه  .طسولا  رود 

وي ام  وه  افش ، مأ  نا  اتكم  ام ، دحأ  مال  ّنأ  دكؤي ع  ل  ّدألا ، خــــراتلا  سرام  نادف ال 
.عبارلا لجنإلا  ةّهلإلا ]   ] ةمللا نام  اسشنارف  صم  ةروكذملا   ةاورلا  لتحتو  .امود  ةغرلا 

«، وبق دقن   « )» ةّهلإلا ةمللا  نام  انحاورأ  بصتغ   ْنإ  ام  ٍناطش  ةمل  ناسإلا  مال  حبص 
ص 179).

.مهنم ٍملع  نود  وأ  ەااحض  نم  ةلفغ  لمع ع  ةغرلل  ّاطشلا  ءالمإلا  وأ  ءاحإلا  ّنأ  راج  دكؤي 
اهل داع  يذلا  وه  توملا  ّنلو  ةعودخم ، دعت  مل  ةدصقلا  ملتت   لا  اسشنارف  ّنأ  ىوس 

ناطّشلا ثفنل  اهعوضخ  وأ  نالا 
ْ

ءادع ىرجم  ةقالعلا   رادحناو  مهولا  نمز  اّمأ   .اهتص  ءافص 
اذه نم  ا  ّاسإلا ، دعصلا  ع  ّح  الو  ادأ ، ناقّقح  ال   » ولواو اسشنارف  ّنإف  كاذ ،

، جذومنألا وأ  باتلا  يأ  رّخآلاف ، قلطملا : ىوهلا  ةصصخ  لش  يذلا  نثالا  ةلزع   ] انثلا ءاوطنالا 
اذه وأ  ّطنمورلا  ئراقلا  نو  .ّاوطنالا  عوملا  لصأ  مقم   نإ 

ّ
ه ةادلا : ذنم  اح  وه  نإ 

ّ
ام

رخآلا وه  نأل 
ّ

ه تاذلا  كلذو  ةّتلا ، ةااحملا  رود  إ  نطف  ال  ةّنادرفلا  ع  هتءارق  مق  يذلا 
.هل ةّمهأ  لصفت ال  اذه  ّنأ  كاجألا  باتلا  ههانا إ  ّتفل  تنأ  ام  اذو  .قلطملا  ىوهلا  نمؤي 
اذه بهي  ناد  ّنأ  ّإ  .لق  نم  ةمئاق  ةغر  نع  فشكت  ْنأ  ىوس  ةءارقلا  لعفت  ال  ەداقتعا  ف 
لا تالوأتلا  عيمجف  .ةراثإ  هلوح أ  ناعملا  حاّلا  وأ  داقنلا  تمص  لح  ازورب  لصفتلا » »

باتلا كلذ  : " اهتياحل اسشنارف  ةمتاخ  اسك  اهسكت  نإ 
ّ

ام طسولا ]  ] باتلا رود  نم  نّوهُت 
ص 178). ʺ« ) وهلاغ ةاثم  انل  انا  هفلؤمو 

محجلا  » نم نعلاو  ةسداسلا  ةدوشألا  نم  عساو  رطش  ةلوهجملا :  سلوع  ةرماغم  - 
نم نعلاو  ةعاسلا  ةدوشألا  و  سويسذوأ ،)  ) سلوعل ةّئاهنلا  ةرماغملا  ناد  فص  »

هتياهن اهب  قرافُو  ناد  اهركتي  سلوعل  ةاهن  ةنونجملا .»  ةرماغملا  « ـ ب اهتعني  سودرفلا 
بعاصملا عيمج  هلاجر  نم  ةنفح  عم  سلوع  رهق  ةّسوموهلا  ةمحلملا  .ةفورعملا ف  ةرفاظلا 

راص  يذلا  هنباو  ّولا  هلو  ةّفولا  يولنب  ةحص 
َ

ّصألا ، هنطو  هماّأ   نيل  دوعو  لاوهألاو 
ةّحمو ةرماغملا  سوه »  » ددج نم  ەدواع  وهو  هلإ  ىرن  ناد ، ةدوشأ  .لاجرلا   دادع 
هاطخ مهبهل  .هلثم  اعمج  اوخاش  دقو  هلاجر ، نم  ةقالا  ةلقلا  عم  راحإلا  دواعُف  فاشالا ،

.ةّوق نم  مهل  ام   ددج  نم  رحلا  باع  نورخمف  .نوكسملا  ملاعلا غ  فاشا  مهوعدو إ 
رخآ نّدت ع  تمالع  هف  عضو  دق  لقره  نا  يذلا  مختلا  نوي  قراط ، لج  قيضم  دنعو 

ةفصاع ّبهت  راحإلا  نولصاوي  ذو 
ْ

.اهنم  دعأ  باهذلا  هل  زوج  الو  ناسألا  اهغلي  ْنأ  نكم  ةطقن 



« ناد تااحم   عس   » نمض « ) ةخألا سلوع  ةلحر  هتاحم  .مهبكرم   مهعلتتو   ءاجوه 
ةددجلا ةّحلا  سلوع  ةرماغم  قرافلا ب  نع  ةناإلا  اولواح  نيددع  ثحا  ّنأ  سخروب  انملعُ 

.رفظلا اهلل  لاو  ةأرج  اهنع  ّلقت  لا ال  ةّعشلا  ناد  ةرماغمو  ناخلا  اهجوّت »  ›› لا
اشلا مامأ  قرغ  يذلا  كاذ  سلوع  ءازإ  هسفنب  ناد  ركف  ملأ  : » بتك ياتش  ولرا  وه  اهف 
اّدحتمو ةّصخشلا  هتّوق  اقثاو  هغول  دي  نا  سلوع  ّنأ  ىوس  .اعط  ەزاتجا ؟ ، مّرحملا 
اشلا كلذ  أطسف  اذه ، ددجلا  سلوع  تناد ، اّمأ  .ةّلا  عــــراشملا  ع  ةضورفملا  دودحلا 

ص سخروب ، ەركذ  « ) نامإلا ءاضملا  لقعلا  ل  ەؤالخ  ەدوقت  نلو  عضاوتلا ، مّزحت  دقو  ارفاظ ،
: ەرود بتك  غــــّور  تسغوأ  (. 39

ص 40). « ) هدهت الع  ىوق  لعجف  ناد  اّمأ  .ق  تاذ  تارماغم غ  ارطاخم   سلوع  عفدني  ››
نوعد ءامدقلا  ناو   ) لقعلاو ةمحلا  إ  ەدنع  زمري  يذلا  ويلجرڤ  عبطلا   لّثمتت  ىوقلا  ەذه 
لمعلا لّوأ  نم  هدهَت  لاو  توهاللا  وأ  نامإلا  إ  زمرت  لا  تاو  مكحلا ،)» « ـ ويلجرڤ ب
نوكتس نَمو  رهطملا »  » بلغأو محجلا »  » هقفالويلجرڤ  هل  ثعت  َنم    ) ەرخآ ّح 

يذلاو ءامسلا  هحور   ناد  لاق  يذلا  ادغاشا  عألا  ەدج  ْفضأ  سودرفلا .)» ›› هتدشرم 
.ماللا نع  هفوزعو  هفواخم  هف  رهقو  ةّعشلا  ةّضرألا  هتلاسر  ءالجتسا  ەدعاسُ  

ةرماغملا عضوم  ّإ  وه  ام  سلوعف  .ةعنْقم  الو  ةفا  سخروب غ  رظن  ّلظت   تاراقملا  ەذه 
ّقحلا هعوم  وأ  ّقحلا  ناد  عضوم  اّمأ  .رفّسلا  ّإ   ّيورملا  هلعف  لّثمتي  الو  ەاوس  اهــوري  لا 

ه انركذ  امف  .ةمسجو  ةددع  رطاخم  انل  جتت  انهو  .باتك  فلأت  ل   ةلحّرلا  لّثمتي   الف 
ّنأ ّد  الو  .انمؤم  وأ  انّيدنم  هتّصخش ، نم  ّاسأ  بناج  ناد ،  نا  ەذه ، هتاحم  سخروب  

ةلحر نأش  اهنأش  ةلتاقو  رطاخملا  ةفوفحم  ةددع  تاظحل  هل   تد  اذه  ّيرعشلا  هلمع  ةعبط 
اهسمل ْنأ  سدقلا » حورلا   » عاري دا  ال  راأ  صخش  ع  أّرجت  دقل  .ةخألا  ةّلاخلا  سلوع 
اجتو .عسو  مم  عم  ةاواسملا  مدق  يرانتروي ع  تاب  هتبحم  عضو  ؤرج ع  ام  .اسمل 

تاوبا نادأو  َماحو  .نوّواطلاو  نوسّدقلا  ّح  اهلهج  ّلا  ّلإلا  محلا  دونب  قاسالا إ  ع 
ةس إ  ) ىوهلا ّيدشّرلا  ييجس  راّنلا  نم  ذقنأو  ةداعلا  ءاشأو  سدّقلا  تافرب  نورجاتي  اونا 

ناد عبط  هل  اذهو  .ةقطرهلا  ەواعم  هلع  محف  ّلحلا  نمّزلا  ةّظنب  لاق  يذلاو  دشر ) نبا 
ددي لا  ةددعلا  تاّرملا  محجلا »  » ئراق ظحال  .هبِقع  دادترالا ع  ةغرلاو   دّدلا  رعاشلا 

نَم وه  ويلجرڤ  ناو  .دهاشُ  ام  لوهو  ەاوق  رَوخ  ةّجح  مّدقتلا ، ةلصاوم  رفاسملا   ناد  اهيف 
ا ْنِحتمإ  : » ويلجرڤل ناد  لوق  ثأتلا ، ةغلالا  تابألا  دحأ  و  .ةّرم  ّل  فواخملا  ەذه  دّدي 

عم لادجلا  اذه   » ّنأ ياتش  بتك  دقو  رملا .» طوشلا  اذه  ثعت   ْنأ  َلق  ياوق  يذاتسأ 
لدجلا  اذه  دعتس  وهو  هتدصق .» فلؤي  نأ  َلق  هنهذ  هشاع   ناد  نوك  ْنأ  ّد  ويلجرڤ ال 

هتدوع َروف  ماللا  هّثح ع  يذلا  ادغاشا  هفلس  عم  سودرفلا »  » نم ةع  ةعاسلا  ةدوشألا 
له : » هسفن حط  نا  ياتش ، ولرا  بتك  ام  لاؤسلاف ، هتدصق .»   » ع يأ  ضرألا ، إ 
لا ةّمهملا  ّولعو  لمعلا  ةّمهأ  ةعو  ّنإ  هئادعأ ؟ بضغ  هجاوو  لمتك ، ْنإ  ام  هلمع  ناد  يس 
ةناثو

ً
محجلا »  » ةّرم  ەاتمهاد ، تللا  دّدلا  َلاح  دصق   تلاحلا ،» اتنا   هسفنل  اهمسر 

ص 42). سخروب ، ەركذ  « ) سودرفلا  »
قرخلا نع  ةانك  اهنم  لعج  يذلا  سلوع ، ةرماغم  ّرعملا   قرخلا  بناج  ّنإ  ةخأ : ةظحالم 



بتالا ه  انركذ  ام  اضأ   نما  ةّكلوثالا ، ةفرعملا  ەاجت  هسفن  ناد  لِق  نم  سَرامملا 
نا طسولا  علا  ف  ناد : سخروب  فغش  نع  هل  ةلاقم  وشناب   روتكه  ّينجرألا 

.ةمَّرحملا ةفرعملاو  لوهجملاو  ةفاقثلا  ع  ةلالدلل  ةفا  ةراعتسا  بدألا  ءاّرق  ىدل  لش  رحلا 
امو ەرّحت .»  » نع ملتن  نحنف  ملِعلا  ٍناسإ   عّسوت  ةراشإلا إ  ةّعلا  دن   امدنع  نأ 

ّ
ان ْركذتنلو 

ةققحلا اعملا  ةّماع ع  ةغللا  موقت  الف  ركفلا ، ةغل  تازاجملا   را  ةهجاوم  ادرد   هتثأ 
.زاجم نع  ازاجم  هسفن  ّقحلا  عملا  نوك  ام  الاغو  .ةّزاجملا  اعملا  ام ع  ردق 

فقت ةفأرلا ، وأ  فطاعتلاو  ةنادإلا  ب  ّنادلا  حوالا  اذه  ةلثمأ  ب  ونيلوغوأ : تنولا  زغل  - 
تنولا ةاح  نإ 

ّ
اه ذلا 

ّ
.رك ةفنآلا  َقشاعلا  ةاح  نأش  اهنأش  ّرات ، ساسأ  اهلو  ةهش  ىرخأ  ةلاح 

ةدوشألا نم  ةخألا  تابألا  ناد  اهّصخ  ةاح  ەي .) ةنيدم  ةس إ   ) ّييلا ونيلوغوأ  ەدنولا ) )
وه هموصخ  دحأ  هلقتع  تنولا  محجلا .»  » نم ثالثلاو  ةثلاثلا  ةدوشألا  لماو  ثالثلاو  ةناثلا 

امدنعو اعوج ، ءانبألا  رّوضتي  .مهماعطإ  نع  ّفكو  ها  مهيلع  رّمسو  َصُح  ةثالّثلا   ەدالوأو 
ءاطغ انَيطعأ  َتنأ  : » مهداسجأ نم  لأ  ْنأ  هلع  نوضرع  ملألا ، نم  ەد  يول  وهو  مهيبأ  نوري إ 

نم ّدحلا  اذه  دنع  .عجلا  ءاّرج  نم  ادحاو  ادحاو  ءانبألا  توم  مث  اّنع .» نآلا  هُضْنتلف  اذه ، دلِجلا 
اراهنأ لاسأ  حــــت  ملألا .» نم  َردقأ  عجلا  نا  مث ّ : » ةضماغلا ةراعلا  ەذه  تنولا  نع  ّدنت  ةاحلا ،
عجلا ّنأ  دصق  ەارت  مأ  تّيملا ، هئانبأ  محل  َمهتلا  نوك  نأ  لقعَأ  حالا : ضع  لءاسف  .حلا  نم 

أت اهعم ، ِلئاط  لا ال  تانيمختلاو  تالؤاسلا  نم  لويسلا  ەذه  مامأو  ملألا ؟ َلعف  امّم  ه أ  ّأ 
ةاتلا رهوج  ممصلا  ّسمتو   ةقاث 

ً
ةفئازلا » ونيلوغوأ  ةلشم   » هتاحم سخروب   رظن  ةهجو 

مهتلا دق  اسدراج  ّد  ونيلوغوأ  نا  اذإ  فرعن  ْنأ  هأر  ّمهي   الف  .هسفن  ناد  ةاتكو  ةّعشلا 
ةلشملا ەذهف  لاح  ةّأ  عو  ال ، مأ  كاذ  طاش 1289  علطم  هئانبأ ،  محل  ّيلا ، محللا 

ەدارأ امف  .ّدألاو  ّامجلا  لشملل  افالخ  ح 
ً. وأ  ااوج  دجت  ْنأ  دوهشلا ، باغل  نكم ، ةّخراتلا ال 

.ّنظ َضحم  كلذ  ّنظن  ْنأ  ل  هئانبأ ، محل  َمهتلا  تنولا  ّنأ  ركفن  ْنأ  وه ال  سخروب  رظن  ناد  
ص 32). [« ) ّيرعشلا  ] هممصت نم  اءزج  لش  قلا  مادعنا   » ّنأ كلذ 

نم ةلسلس  نإ  
ّ

ام ٍباتك  ّل  صوخش  ّنأ  نسڤس   سل  ترور  ةلوقم  سخروب  دعتسو 
ّإ مه  ْنإ  بلا ، ردنسلأ  ةّخرات  صوخش  ّح  ل  هتوخك ، نودو  وسورك  نسور  .تامللا 

ناد تافوس »  )» ةّثالث ثالث  نم  ّفل  جيس  نإ 
ّ

ه ەرظن  ونيلوغوأ   نع  لوقلا  نكمو  .تامل 
موهفم ّفللا  جيسلا  اذه  نم  جتنس  لهف  تابأ ؛) ةثالث  اهنم   ّل  عقاولا  هتادوشأ  عطاقم  وأ 

ّنإ ّمث  .ق  يذ  غو  لِجو  مخت  وأ  ٌّنظ  هئازب  انرماخ  ْنأ  سكعلا  ي  لا ؟ محل  لأ 
ةهر لقأ  ةّعشلا  ةحانلا  نم  نّظ  اهدأت  وأ  ەذه  ونيلوغوأ  ةّخسم  ضفر  ّنأ  انركذ  سخروب 

نأ
ّ

ه ّراتلا ، ّعفلا ، نمزلا  ظحالن   : » سخروب متتخ  ةلاشلا  ەذه  عو  .اهب  ّنظلا  دّرجم  نم 
.اهخ ال وأ  ةّقلا  قُو  اهدحأ  راتخ  وهف  ةددع ، جراخم  ب  راتخالا  إ  دحأ  ّرطضا  امل 

نمز وأ  ءاجرلا  نمزب  اهيش  ّلظ  يذلا  ّنفلل ، ضماغلا  وأ  ستلملا  نمزلا  هسفن   رمألا  نوك 
« عجلا جب   » بهاغ و  .اعم  نآ  انونجمو   احاص  تلماه  نا  نمزلا  اذه  لْثم  .ناسلا  

ونيلوغوأ مهتل  ەؤانبأو ،] تنولا  هف  لقُتعا  يذلا  صُحلا  ع  دع  امف  َقِلطأ  يذلا  مسالا  ]
وه قلل  مادعنالا  اذه  صخشلل ، حجرأتملا  باغلا  اذهو  .اهمهتل  الو  هلع  ةزعلا  ثادجألا 

اذكهو َنكمم ، نَراضتحا  ناد   ه  َملح  اذكه  .هتّصخش  اهنم  ةعونصملا  ةيجعلا  ةّداملا 



ص 34). « ) ةمداقلا لاجألا  ه  ملحتس 
خسملا ناد ع  هسرام  اجودزم  لحتلل  مع 

ً
هسر  انت   : تالوحتلا ةعارو  خسملا  ّنف  - 

.ةّحسمو ةّكسال  وأ  ةّثو  رداصم  نم  اهبلغأ  راعتسملا  محجلا »  » ةلماعلا  شوحولا  وأ 
طاش اهيف إ  ىرن  لا  محجلل  ةّطسورقلا  تارّوصتلا  نع  ادج  نيدع  هعم  نوكن  ءارثو  لحت 
ةروصلا ەذه  ئطاخلا ، بذعت  نوسرام  مهو  شفافخ  ةحنجأ  مهلو  ماسجألاو  ەوجولا  دوس 

امئاد لمعت  اهوجو  ناد  ىدل  لاقن  .دع  امف  ّسملا  رّوصتلا  تنمه ع  لا  لصألا  ةّنصلا 
اناحأو ويلجرڤ  ىدل  ةطسلا  وألا  اهروص  اهدجن   ّثو ، لصأ  نم  بلاغلا  و   قف ،  
اهلماع وهف  نوتولو ، سونيم  عم  لعف  امف  .اهتغاصو  اهنجع »  » ناد داعأ  دقو  سويدڤوأ ، ىدل 

هف اهدّرج  يذلا  هسفن  تقولا  ل   طقف ، اذه  .ةّمحج ال  وأ  ةّلفس  ةهل  سلو  خسم  اعمج 
.اضأ اهلالقتسا  نم  اهدّرج  اذوه  اهتيهولأ ، نم 

لش ْتراص  ل  مدقلا ، بدألا  ام   ةرطس  ّل  نم  ةتلافو  ةلصفنم  ىوق  لّثمت  دعت  مل  ف 
اودّرمت دق  مه  اونا  ٍهلإ  سماونل  هنع  اصغ  لثتْم  ملاع  فظوم   ةلمج  ، » ةمَدختسم تاقولخم 

ص 129). ةسر ، « ) اثبع هلع 
شوحو و  ةئذلاو ، دسألاو  ةدهفلا  محجلا ،»  » ةاد اهلاقن   لا  ةثالثلا  شوحولا  ًًوأ  كانه 

.رظتنملا  صلخملا  زمر  ّولسلا ،»  » اهعم ضراعتي  وأ  اهلاق  ةادلا  ذنمو  .ملحلا  نأ  
ّ

ام ةّئرم 
ّخف نم  ناد  تلف  اهلضف  ةّماه  ةّعادإ  ةّلاوأ  هسر  ىرت  ةّّدضلا ، ةنزاوملا  ەذه  وأ  قاطلا  اذه 

فئاظولاو تامسلا  ءارثإلا  اذهو  ّيرولا  دقعتلا  اذهو  .ةّبلسو  ةّداحأ  ةروص  تاناويحلا   ّجز 
مدقلا بدألا  لّثم   يذلا  ثم 

ً
سونيم »  » .اهتاذ ةّصخشل  ناد  ةجلاعم  اناحأ   امهدجن 

هّفل مخض  لذ  ادّوزم  راص  امدع  ْنلو  هسفن ، روَّدلا  ناد  ىدل  علطض  يذلاو  محجلا ، اق 
.هلع موكحملا  قاعملا 

َ
ب اهيلإ  لي  نأ  بج  لا  تاقلحلا  ددع  ردق 

« بالا  » اذه نم  هسر  رظن  ءاّرقلا   نحن  انبعرو  محجلا  رئاز  وأ  جّفتملا  ناد  بعر  أشي 
وأ بخت  نع  انه  ثّدحتت  .محجلا و  اق  ةفظو  مراصلا   دومجلاو  ةروعسملا  ناويحلل 

ّ
ة

ناسإلا هت  ةحادفو  امجسم ، ء   الف  .دشلا  اذه  لما  قخو  مّمعم  تامالعلل  شش 
.دصق نع  ةضقانتم  زومر  اهنع  برعت 

ةقلحلل سراح  انه إ  لخم  لا ،
ّ

ةو هلو  محجلا  كلم  مدقلا  بدألا  وه   يذلا  ثم ،
ً

نوتول ،
ةفاجم ةغل  اتلا  يأ  ..يلأ ،)» ناتاس  ا  ناتاس  ا   )» ةموهفم غ  ةناطرب  ملتو  ةعارلا 

ةفص عبطم  رخآلا  وهو  ص 130 .)  ) لصاوتلا ع  امئاق  ةّعبطلا  ةغللا  رهوج  ماد  ام  ةعبطلل 
ّاويحلا خاسمالا  دجت   هسف  هلعو ، مجرلا .» بئذلا  ب«ـ ويلجرڤ  ەوعد  ذإ  ةّناويحلا ،

ەوجولا ەذهل  ةددجلا  ثالثلا  ىلا  تامسلا  لصاوتلا ) مادعنا  وأ   ) ةماتعلاو ّظولا  لاثتمالاو 
وحنلا عو  .محجلا  ه   لومعملا  ةلادعلا  ماظن  ءاطس »   » مَدختسم ةلّوحملا إ  ةمدقلا 
تعت نيذلا  ةّناسإلا » صاند  « ـ ب مدقلا  دهعلاو  اجولوثيملا  ةَدرم  وأ  قيلامعلا  تَعنُي  هتاذ ،

«. مهلاثمأ جاتنإ   » نم ظحلا  نسحل  ةعبطلا 
«، سورطنق  » عمج سطانقلا  وأ  ثم 

ً
تاّنجلا  ف ،

ُ
قَر وأ  تاعومجم  ةلماعلا   خسملا  وأ  شوحولاو 

ناوألا و  ةطرفمو  ةروعسم  ةّكرح  اهرود  زاتمت  ناسإ ) سأرو  ناصح  مسج  ةّروطسأ  تانئا 



، ةجودزملا اهتعبط  نم  ەّدمتس  ةمدقلا  ةنمزألا  تنا   يذلا  اذه  ّح  عملا ، ّنإ  .ةّبغ  هتاذ 
ص 130).  ) عاطقنا نود  اهتضق  نم  تلف 

ناد لقني  نيذلاو  احلا ، نارطقلا  عقنسم  بذعّتلا   فملا ع  طاشلا  رمأ  وه  كلذكو 
« بانلا بك   » إ بهصألا »  » نم ةرخاس ، ةّناويحو  ةّ  ااقلأ  مهبهــو  ةبانلا  مهتامل  ضع 

هتلّخم فعسل  انه  أت  ةّناسللا  وأ  ةّظفللا  ناد  ةلِّخم  ّنإف  هلعو ، .اهاوسف  تفعلا » ف«ـ
« ةءاذ  » فظوتو ّيوغللا  بجتلا  َوتسم  راتبالا ع  اهتسرامم  كلذو  ةّساطنفلاو ، ةّصتلا 

عيفر ّلظ  يذلا  وه  كلذ ، ماقملا  مزلتس  امدنع  ناد  هسرام  فظوت  ةحفصلا .) سفن   ) باطخلا
.الاغ يأ  ىرخألا ، تاماقملا  ةجهللا  

.اناحأ ّْرحلا  ەانعم  محجلا  ةمِداخلا »   » وأ ةلماعلا  ەوجولا  ُهل  عضخت  يذلا  خسلا  اذه  ذخّتو 
نم ّلل  لقن » ةطساو   » نالش وج  ّارخلا  ناصحلاو  سوينأ  ّيروطسألا  قالمعلا  وه  اهف 

، ةواهلا بلق  نم  ةقالمعلا  هتضق  امهجرخ ع  سوينأ  ّفسلا : ملاعلا  ءاجرأ  ويلجرڤو   ناد 
وأ ةّلوثمأ  ةفظوب  ەوجولا  ەذه  ضع  علطضت  ام  .محجلا  عاق  إ  نالص  وج  رهظ  عو 
حيسملا  لاثمأ »  » ام  امهع ، اهتءارق  نكم  ةققح  إ  نازمري  كولس  وأ  هجو   ) ةّروغلأ

« ّلا خيشلا   » امه ةّعشلا  ةّلوثمألا -  ةفظولا  ەذه  نازرالا ع  نالاثملا  ددجلا .)» دهعلا  »
ذخوبن همانم  ەآر   ام  دعتسو  مدقلا » دهعلا   » لاناد  رفس  نم  ةراعتسم  خيشلا  ةروص  .ازودمو 

ّإ ددحلا ، نم  ەاقاسو  ساحنلا  نم  هعذجو  ةّضفلا  نم  ەردصو  ەاعارذو  ذلا 
ّ

به نم  هسأر  نئا   ) ّن

الخ  ) ەدسج ءازجأ  عيمج  لعجف  هجولا ، اذه  ناد  رّوط  دقو  راّخفلا .) فَزخ  نمف  ملا  همدق 
هف ىأر  دقلو  .ةثالثلا  محجلا  راهنأ  اهعامتجا  لش  عمد  اهنم  لس  ثح  ةقّقشم  ّهذلا )

ثعاو ىك  ةئيطخك  ةسرطغلا  وأ  بجُعلل  ازمر  ّنذخوبن ، ملح  هطاترا  َعو  ّوأ ،
ً

حالا ،
روهدتلا إ  ناد  نم  ةراشإ  هسفن ، ملحلل  لاناد  سفتب  طاترالاو  اناثو ، .ةّناسإلا  روهدتل 

اهتمق ثح  نم  ةروكذملا  نداعملل  ّزانتلا  بتلا  ع  ةسنلا ، خــــراتو  ّيلا  خــــراتلل  جّردتملا 
.اهتسافنو

ّلاشلاو رِّجحملا  ّكشلا  ّلدتف ع  اهترظنب ، هترظن  مدطصت  نَم  ّل  رّجحت  لا  ةّروطسألا  ازودم  اّمأ 
ّومن راوطأو  ةجّتلا  رطاخم  فراعلاو  قداصلا  ملعملا  اذه  ويلجرڤ ، ىرت إ  َتنأف  اذلو  .تاردقلل 

تارظن ەذملت  تارظن  الت  ال  ّح  هَدب  ناد  َيع  خ  وهو  ةّنالاو ، ةّعشلا  ةّساّسحلا 
ّنأ هنم إ  ةراشإ  عظفأو : رطخأ  وه  ام  ةؤرب  نادل  حمس  وهو  هلإ  ىس  رهطملا ،»  » .ازودم 

قأ  » وأ خألا » عقاولا  « ـ ناال ب كاج  ةمهلتسم 
ً

هسر  ەوعدت  ام  ةهجاوم  ارداق ع  راص  ناد 
(. هنيح اذه   دوعنسو إ  « ) عقاولا

ةموظنم  » ءانب ع  فُ  لا  ةّنمضلا  ةفسلفلا  كسامتو  ةّنادلا  ةؤرلا  محالت  ع  ةمالعكو 
لصاوتلا بعل  فقوي  امم  اضأ  امه  ّكشلاو  بجُعلا  ّنأ  ص 131 )  ) هسر انركذت  ەذه ، تاقعلا »

ةقطلا لش  ام  وه  رانلا ، سلو  جلثلا ، نوك  ْنأ  شهدم   الف  هلعو  .تامالعلا  دّمجو  ّرحلا 
ةثعنملا حــــلا  أت  لاو  ّتسلا ، فسول  نم م  ةرمهنملا  عمدلا  ەؤشم  جلث  .محجلل  فسلا 

.اهدّمجتل ةّتسلا  هتحنجأ  ةكرح  نم 
ملاعل ةدِّدجم  ةسارد    : ةاحلل ٌداسفو  تامالعلل  شش  ام   ةقّلل  ناد  ةؤر  - 



فلتخم ةاطخلل ع  هعزوت  ناد ،  ّنأ  أرقت   Juri Lotman نامتول يروي  ّورلا  اجولويمسلا 
كلذ عمو  اعم ،» ٍنآ  ةدئاسلا   ءارآلا  نمو  ةسنلا  سماون  نم  رّرحتي  ، » اهقدانخو محجلا  تاقلح 

: ةمالا ددش  اقطنم  عبي   » وهف
«، قاسلاو َصنلا  « )» اهتاقافوو ةغللا  تادقاعت  عاطقنا  بّسي  يذلا  اذه  وه  ەرظن  ناطشلاف  

ىوتحملاو بعتلا  ةلصألا ب  جئاشولا  مصف  ّنإ  : » ةّقعم
ً

هسر  فضتو  ص 132 .) هسر ، ەركذت 
ناد تعو  .هل  ّنهجلا  ەرهوج  بذلا   عبنم  نألو 

ّ
ه ةققحلا  لاتغ  نأل 

ّ
ه لتقلا ، نم  أوسأ  ّلظ 

رّمد فئازلا  مادختسالا  اذه  ّنأل  تامالعلل ، فئازلا  مادختسالا  نم  ةماسج  ّلقأ  ةرئاجلا  لاعفألا 
(. ةحفّصلا سفن  « ) تاذلا ّيلا  عمتجملا  سسأ  "

نمو ةنونيلا .»  » نع لاصفنالل  لاق  غ  كلملا »  » تع َنا  طسولا  علا  ّنأ  هسر  انركذت 
نئالا لصف  تامالعلا  بعالتم  وه  نإ 

ّ
ام ةقلا ، عاونأ  عيمج  قراسلا ، ّنأ  ناد  اني  راظنملا  اذه 

.فّرعتلا ذعتم ع 
ّ

ار هلحُو  ههّوشو  هلم  نع 
دحاوب انه  لمع  وهو  .ًعافأ  هف إ  مهلّوح  لماش  خسم  ةنماثلا  ةقلحلا  قاّلا   ناد  بقاع  اذلو 

وأ ساقلا »  » أدم وه  ملذ  باقعلا ، هتموظنم   اهيلع  زكترت  لا  ةّساسألا  ئداملا  نم 
وأ ةّراعتسا  ةّمر ، وأ  ةّدام  ةلاحإ  اهيلإ  حُم 

ً
وأ  ةكترملا  ةلعفلا  اهيش  أ  باقعلاف  ةرظانملا :» »

نع ةغو  ةارغ  ألا  ةروّصلا  هيش  نوحصو  ّيلا  مهجو  انه  نودقف  قاّلا  ّنإ  .ةّئانك 
ةروص ناد  هفص  هسفن  خاسمالا  دهشمو  ص 132 .)  ) ةثبخلا فحاوزلا  ةروص  ناسإلا : ةروص 

(: ةّرحتملا ةروصلا  ةاتك  ّاقتشالا  اهانعم  امنّسلا »  و«  ) ائامنسو امارد  ءالاو  دقعتلا  ةغلا 
نئا وأ ال- نئا  امهنم  أشو  امهءاضعأ  فألاو  وه  لداي  ل  فأ ، لّوحتي إ  قاعملا ال 

َ
ب لجرلاف 

ناد ىدل  دهش  انهو  .ةّلصألا  امهتلج  وأ  امهتقلخ  ةناثلا   الو  لّوألا  هش ال  جودزم ال  ددج 
ةّئادلا ةّسجلا  وأ  بجُعلا  نع  دعلا  ةاغ  ةدع  ّاذلا  - ّيرعشلا سمحتلا  نم  ةظحل  ةدالو 

، سوناول هفلس  ىّدحتو  ةقّخلا  ةّعشلا  ةسفانملا »  » أدم دكؤي  هلعجت  ةظحل  .ةّحطسلاو 
ّنف هعص   اقاف  انوك  ْنأ  تالّوحتلا ،»  » باتك بحاص  سويدڤوأو ، الاسرف ،»  » ةمحلم بحاص 

ةجلاعم قرافلا   نع  ناد  بي  ةدصقلا ، لخاد  لمعت  ةّدقن  ةغلو  .اذه  لحتلا  وأ  خسملا 
ّيدقنلا باطخلاو  ّاذلا  سمحتلا  تابأ  ّوأ 

ً
أرقنل  .نبلا  هفلس  نم  ّل  ىدلو  هدل  خاسمالا 

: ەذه ّخادلا » »
ام إ  َّغصلو  سويدسان / ، نعو  سولباس  كسملا  نع  ملتي /  ذإ 

ْ
سوناول  َنآلا  ِتمصلف  »

.انأ نانك  نم  قلطنس 
اذهو عبن / ، كلت إ  لّوح  ەرعِش  َنا   لف  سومدقو / ، ازوترأ  حتس  ذإ 

ْ
سويدڤوأ  َّمصلو 

ْنأ تأهلا /  نم  ّل  ردقت  ثح  تَهجاوتم /  َتعبط  ّطق  ْخسم  مل  وهف  ەدسحأ ؛ انأف ال  فأ  إ 
(. نوعلاو ةسماخلا  ةدوشألا  محجلا ،» « )» اهّتدام ألا 

ُ
ىرخ َلداُت 

اذه أ  ذو 
ْ

.ةّدحاو  ّلقأو  ةّيكرت  ّلظ أ  ةّصاخ ، سويدڤوأ  ّنف  عم  ةنراقملا  هّنف ، ّنإ  لوق  نإ 
ّ

ه
ةكرحل ششك  ةموهفم 

ً
اهعاونأ  عيمج  ةقلا  كترم  ةقاعم   ) هف أ  يذلا  قاسلا  ماللا  

ءادتعالا نودو  دحاو ، ّل  ء إ  ّل  ةّدئاع  ماحا  نمض  تامالعلل  لصاوتم  نا  ام   ةاحلا 
هعص .ةلالدلا  دع  ّلظ  وهف  ةّنونيك ،)»  » ةمس اونلا  ضع  نم  لش  لا  ةّلملا » »



ّرق رخآ  ّيراتبا  عيص  ّإ  رخآلا  عيصّن  ْنأ  نكم  ال  ّاسأ : أدم  ناد ع  للد  هسفن ، ّيرعشلا 
.دعأ ّملا  عو إ  هّمسو  ه 

ام لّثمتت   ةئيطخ  هتيطخ ، نَّمضتملا   هسفن  لمعلا  اخلا  ع  َسرام  باقعلا  نوك  اذكه 
تامالعلا نا 

ْ
ءادع ّنإ  .نئالا  هشو  لاشألا  وأ  رَوّصلا  شش  نامتول ب«ـ ةمِهلتسم 

ً
هسر  ەوعدت 

ناد ّوأ 
ً

وه  جّفتملا  اذه  ص134 .) « ) هسفن جّفتملا  نم  ىأرم  ةاطخلا  داسجأ  ع  سروم  دق 
، ثالّثلا ةدوشألا    ) دهشملا هعاتمتسا  خ  ال  يذلاو  محجلا  ع  رفاسملا  رعاشلا  هنيع ،

مئاتشلا عامتسالا إ  ةلاطإ  نع  ةمجانلا  ةّندتملا » ةعتملا   » قاسالا إ ةّغم  نم  ويلجرڤ  ذح 
ّ

ەر
هنذأ ّمصو  هيع  اهمامأ  قبطُ  ْنأ  رعاشلا  قيل  ةّندتم  ەوجو  نئالل  ةّمث  .ئطاخلا  ةلَداتملا ب 

دج يذلاو  اّنم ، دحاو  ّل  يأ  هسفن ، ئراقلا  اضأ  وه  جّفتملاو  محجلا .) راوغأ  غوتي  
ّ

ل وهو  ّح 

«. هلع وه  جّفتي  يذلا  هتاذ  ىذألا  هسفن  بّرج ع  وهو   » هسفن
رّهطتلا ةغر   ل ع  ةّداس  ةعزن  ةمالع ال ع  اذه  ف  ةصلاخ »  » ةءارق رمألا  قلعتي  امدنعو 

نم ام  نأ 
ّ

ه افراع  ئراقلا  ص  ائشف  ائش  : » هساسأ لشو  ّنادلا  لمعلا  بلص  مقت   ءاقترالاو 
دق َنا  .جــــردتلا  ناد  مّدقتي  لفسألا ، نالا 

ْ
ءادع ةفرعم  عف  ناطّشلا 

ّ
.ة قطانملا  ەذهل  ءيرب  رئاز 

ص هسر ، « ) هل هقفأ  قخ  يذلا  ّيدومعلا  روحملا  بوص  رو  مّدقتي  اذوهو  ةجرد ،
ً

ةجرد 
ً

لزن 
.(134

يذلا جلثلل  ةدعلا  ةلالدلا  انهّون  ْنأ  قبس   : مقعلا فسول  طاشو  ةّجلثلا  ةاهنلا  - 
.حجرألا ّالسإلا ع  لاخملا  نم  اهسفن ، هسر  رارقب  هتروص ، ةراعتسملاو  محجلا ، عاق  فنتك 
قطانملا نانل  اضقن  لش  ةهج ، نمف  .ةدرفملل  ّاللا  عملا  دف ، قاط  جلّثلا  اذه  ف 

«(، ممحلا « ـ ب نآرقلا  دُ   ام  اضأ  وه  ركذ  يذلا   ) ّغملا اهنارطقو  محجلا  نم  ىرخألا 
مهلّوأ و  ةنوخلل ، ةصّصخملا  ةقطنملا  ەذه  ع  رطسملا  بعرلل  ةمقافتم  ةروص  مسري  ثح 

ةهج نمو  .ّبرلا  دّرمت ع  يذلا  ناطشلا  وه  هعومد ، اهجلثل  جتنملاو  اهيف  مقملا  هسفن  فسول 
أدس ةّلذجو ، ةّنارون  ةّباجإ ، ةرارح  هللا ، نم  باقالا  ةرارحل  اضقن  جلثلا  اذه  لش  ةناث ،

َرعش ەدشرمو  وه  اقلسم  محجلا  نم  هجورخ  نم  ادعاصتم  اساسحإ  اهب  ساسحإلا  رفاسملا 
.ةلاوتملا سودرفلا  تاومسو  رهطملا  زرافأ  ەروبع  ّح  تلئاهلا  فسول  ذخف 

َ
ي

يأ فسول ، رعاشلا ع  هسرام  يذلا  ّكشلا  لمعلا  لّثمتي   نإ 
ّ

ام زاتما  ّنادلا  ددجتلا  ّنل 
هسوؤر ص 140 :)  ) ّداضم ثولاث  نم  عن  انه  وه  فسول  .ةّصخشلا  ەذهل  ّيزمرلاو  ّاردلا  هئانب   

دوسأ ثلاّثلاو  قلخلا ) نع  زجعلل  زمري   ) ّرفصم ضبأ  اثلاو  ةهارلل ) زمري   ) رمحأ اهدحأ  ةثالثلا 
ثالثلا ةسئرلا  لئاضفلل  امات  اضقن  لش  ةثالثلا  ەوجولا  وأ  سوؤرلا  ەذهــو  ةلاهجلل .) زمري  )

رخآلا دِّدجتملا  بناجلاو  .ءاجرلاو  ةّحملاو  نامإلا  ه : ةطترملا  وأ  ّسملا  ثولاثلا  نم  ةقثنملا 
هش بـ فسول  طاشف  .ةعئار  ةحفص  هسر  اهّصخت  لا  هتّيلعاف ، وأ  فسول  طاش  لّثمتي  

نع  Gilles Deleuze زولود لج  لحارلا  فوسلفلا  بعتب  انركذ  ام  « ) لمعلا مئاد  عنصم  »
جتت ّتسلا  فسول  ّكفنت م  ال  ملألا .)» عنصملا  اهطاش ب«ـ وه  وعد  لا  ةصعملا  ةّسفنلا 

اهنم عنصتف  اهدّمجتل  شفافخلا  ةحنجأ  ةهيشلا  ةتسلا  ةقالمعلا  هتحنجأ  ةكرح  أت  ةلئاه  اعومد 
ةعطقنملا ةكرحلا غ  ەذهو  .محجلا  عاق  طُسلا  وأ  داّجسلا  دّجنت »  » لا ةعساشلا  دلجلا  ةقط 



ةروص مسجلا  نم  أشت  عمد  .ةّعادإ  ةّلعافك  جاتنإلل  ّقحلا  عملا  ةجتنم  ةّراركت غ  ةكرح   
ص  ) وه هنا  يذلا  طقاسلا  كالملل  ةّصاخلا  اجولوكسلا  مسري  ام  اهب  محتم  الو  ةعاو  غ 

طاشلل اضقن  لش  ه  تّمو  تاث  ّيراركت  عم  ّانص  طاش  ّلا ك«ـ وأ  ىذألل  ددحت  وه  (. 141
ص142). « ) سودرفلا ةّهلإلا   ةّيحلا  هّجوي  يذلا  دلولا  حفلل  قفارملا  قّخلا 

داسجأ ةمخضلا  هقادشأ  كلع  وهف  .ّدحلا  اذه  َدنع  ةّفسوللا  ةلكشلا  تالالد  تت  الو 
ةثالثلا ءالؤه  ع  .ق  َئاخ  سويساو  سوتورب  نم  و 

ً
حيسملا  نئاخ  اذوهي  مهنو  ةنوخلا ،

نم ةّناموّرلا  ةّروطامالا  ةناخو  ُهل  ناعملا  تاوَبالا  لَق  نم  ةّلجنإلا  حورلا  ةناخ  ناد  نيد 
نم ّيروطامألا  محلاو  ةهج  نم  ةسنلا  ءاحإ  ةرو  ناناجلا  ناذهو  .لاوتملا  كولملا  لق 

.هل هلمعل  ةّساسألا  ضاونلا  ناجردني ب  ةّناحورلاو ) ةنمزلا  تطلسلا  لصفلا ب  ةناث ، ةهج 
كلذو إ لمعلا  ةسرولف   ةنيدمل  مئادلا  روضحلا  دكؤن ع  ْنأ  : ي  ةسرولف راضحتسا  - 

ّكفني الو  تاتعلاو ، لحارملا  عيمج  اهحتس   .ناد  اطلسم ع  اسجاه  اهعم  لش  ةجرد 
.اهنع مه  هنولأس  وأ  ةاطخلا  اهنع  لأس 

كلذكو  رهطملا ››  » هقفاس  ملألا  اهروضحو  ةسرولف  هجو  ّنأ  فك  ئراقلا  ظحالسو 
هطخسو ّنملا  ملأ  ضرع  تك  دوع  نل  ىرخأ : اهوجو  راضحتسالا  كس  ثح  سودرفلا » »
جــــتتلا لن  ةغرو  

ً
اهيف  هتلوفط  اننح إ  امهيلإ  فضس  ل  اهدوحجو ، ةنيدملا  رو »  » ع

: ع هسفن  ةسرولف  مساو   ) رهازلا اهيضام  افسأو ع  هف ، دِّمُع  يذلا  هسفن  ناملا  ّيرعشلا  
«(. ةرهاّزلا »

دقف ةّهلإلا .» ادمولا   » ةاتك ّاسأ   « ّ  » حاّلا ع عيمجو  هسر  عم  دأتلا  انهو ي 
.هفنب تّس  لا  ةملألا  ةساّسلا  تاعالاو  ثادحألا  عقو  دع  يأ  اهفلأت  1304 ، ناد  أد 

رهطملاو محجلا  هرواحُم   ناسل  ع  عضف  ماعلا 1300 ، رخآلا   ملاعلل  هتراز  ّلحُ  هّنلو 
يأ ةّدع ،» املا  ةءوبّنلا  « ـ ةقرافم ب ةراع  هتوعد   نكم  ام  ثادحألا ، ەذهب  تاءوبن  سودرفلاو 

لقتسملا ةغص  د  ْنأ  ناد  ردق  ، » هسر ْتتك  امو  وحنلا ، اذه  .هسفن ع  ثدحلل  ةقحاللا 
عمو الافتحا  اجَهو  ثادحألا ، يأ ع  اهيلع ، ضُتل  ةّئوبنلا  ةءاضإلا  ەذه  ّنو  وه ، اهشاع  اثادحأ 

« هنم ّرفم  ام ال  امهناصلقس  ةّتاذلا  ةسلا  روظنم  وأ  ّارغويب  - وتوألا شعملا  روظنم  َنا  الومش 
(ص 139).

 



«: رھطملا  » ةءارق ت -
لئاهلا عيذلا  إ  ساقلا  امهب  ريدجلا  ّلتلا  الان  سودرفلا »  » الو رهطملا »  » نإ ال

َ
ه انلق  ْنأ  قبس 

.ااسأ اذهل  انركذو  محجلا .»  » دش ه  ح  لازي  امو  يذلا ح 
.دا وأ  ال  سّسؤي  ْنأ  هلع  َنا  رهطملا ،»  » ةاتل ناد ، ّنأ  وه  نآلا  ئراقلا  هظحال  ْنأ  ام ي 

لصح ام  هعم  ّصانتلاو  هلع  عــــنتلاو  هماهلتسا  نكم  ّيرعش  الو  ّوهال  ثارت  نم  هدل  نك  ملف 
، ُهل ةقاسلا  جارعملا  صصقف  سودرفلا .»  » هظحالنس  هسفن  سسأتلاو  محجلا .»  »

سّسؤي لو  .لا  تاذ  لصافت  مّدقت  ال  ةثلاثلا ، ءامسلا  سلوپ إ  سّدقلا  نا »
ْ

فاطخ  » اصوصخو
ةّراتبا تاّلاوأو  انع  ناد إ  أجل  ةدّدجتمو ، ةفاو  تالالدو  تارح  هشعنُو  اذه  رهطملا  ملاع 

نكم مادختسا  إ  ءوجللا  ةراعشلا  وأ  ةزمارلا  روصلا  ثادحتسا  هسر  ەوعدت  ام  اهّمهأ  ةددع 
خذالا ەدادتما  اقحال  دجس  سوملل  مادختساو  ةروّصلاو ، توصلا  يَنعل  ةثادحلا  غلالا  هتعن 

ةفرعملل ةلسوك  ةموهفم 
ً

مالحألل  عرا  مادختساو  ةّفرعمو  ةّعش  تاراوحو  سودرفلا ،»  »
دئاسلا  مقعلا  راركتلا  ّداض  ه  ّيزواجتلاو  دعسلاو  ّيويحلا  راركتلا  نم  عنلو  ىؤر ) - مالحأ )
تاب  ةاقالمو  ّرألا  سودرفلا  هلوخد  ىدل  ةلاد  دهاشملا  ّم  فظوتب  اخأو  محجلا ،

«. رهطملا  » نم ةخألا  تادوشألا 
نم عنب  امهعم  ّسحن  ام  ناعو  .رجفلا  عم  رهْطملا  إ  نادو  ويلجرڤ  لص   : اشلا - 

اخأ ەالان  رّرحت  .سودرفلا  داترا  ىدل  ناد  هلانس  يذلا  ّاهنلا  صالخلا  نع  وأ  ةروص  صالخلا ،
راظتنا و  نآلا ، ُزن 

ً. ضرألا  فوج  ةضاملا   ةملألا  اهتّيدومعو  ةملظملا  محجلا  ملاوع  نم 
ةّقفأ نت  يذ  سودرفلا ،  تاومس  جّردتملا   دوعصلا  ةّدومع  ةذذلو ، ةقئاش  ىرخأ  ةّدوماع 

تاقاطلا نم  رخآ  جذومنأ  ّداضتي ،  يذلاو  هلإ ، نالص  يذلا  اشلا  ةّقفأ  ةجهبُمو ، ةدعس 
علطم عاّضلا   هف  ناد  كردأ  يذلا  لّوألا  اشلاو  ّداضتي  لوقن  ناد ، ىدل  ةدوهعملا 

، ٍلوصوك ادسج  ةءارقلا  ىدل  اهب  ّسَحُ  ةّجفلا  ةّقفألا   » ەذه ّنأ  هسر  بتكت  ّقحو  محجلا .» »
"، ّلا توقالا  وأ  فسلا  حاصلا و" ءامسو  موجنلاف  اخأ : ه  قاحللا  ّمت  فهرم  لامل  ةروصكو 

« هلما ناولألا  حف  هف  دعتساو  ةقعُملا ]  ] ةّبذاجلا اخأ  هنع  تاغ  ادهشم  فلؤي  هل  اذه 
احلا ع ّقّلا ، ّوأ إ 

ً
ناد  كفت  هجّتي  ْنأ  بجع  الف  ەذه ، ةلاحلاو  اّمأ  ص 143 .) هسر ، )

باطخو زاجملا  باطخ  ةّساعنا »  » نمض اضأ  اهأرقن   ْنأ  لا ي  قلا ،» توقا   » ةروص
ىري  سخروب  َنا  اذو  محجلا .»  » ةءارق اهيلإ   راشملاو  ناد ، اهيلع  اندّوع  لا  ةققحلا 
انلف ةرعاشلا ، سفنلا  هلإ  ّنحت  يذلا  ةّئارغلا  دال  هتاذ  ناوألا  سمّشلا و  قو  عضوم  قلا » »

طّختلاو باترالا  لهاجم  نم  ةّعشلا  ةغللا  جالنا  ةظحل  ةدصقلا ، ق  اضأ  هف  ىرن  ْنأ 
ّنأ حــــتلا  روفلا إ  ناد ع  لجاع  ْنأ  ةفدصلا  ضحم  نم  لهف  .فوخلاو  لجولاو  ةّلوهجملاو 

ماهلإلا تاّب  دجنسو  ناجَهلا ،» مراعلا  رحلا   » اهءارو ةكرات 
ً

اهتعأ ،» نآلا  عفرت   » ەركف ةنيفس 
ساسحإلا نمض  رهطملا  اش  إ  لوصولا  شاعُ  اذكه  هتوفغ ؟ نم  تئاملا » رعشلا   » ضاهنإل

بطقلا موجن  ةكراملا ، عــرألا  مجنألا  هف  عطس  وهو  قفألا  ةؤرب  ةأجافملاو  داعتسملا  ءاضفلا 
سفنلا ةّوقو  لدعلاو  رذحلا  لاو   ةفسالفلا ، ددحت  عــرألا   لئاضفلا  إ  زمرت  لا  ّونجلا 

ص 144). هسر ،  ) لادتعالاو



رعاّشلا لقني  يذلا  اذه  طسولا ، عضوملا  اددحت  وه  رهطملا   : ش
ُ

ف
َ

ءاع وأ  ءاآ  ةلسلس  - 
ةلم مه   نَم  رّهطتي  هف  راظتنا : قفأ  هقفأ  .سودرفلا  راونأ  إ  محجلا  تاملظ  نم  رفاسملا 

قّخلا سّمهتلا  نع  ةانك  كلذك  وه  .عألا  ألملا  اوقحتل  امثر  مثإلاو ، ةءالا  ب  ٍطسو 
مهوعدت ەوجو  عم  تاءاقللا  ارخاز  نوك  نأ  ةفدصلا  لبق  نم  سلف  اذلو  .ةّعشلا  ةطاسولاو 

د ع  ةّناموّرلا  ةّروهمجلا  طوقس  َروف  رحتنا  يذلا  ُخيشلا  نوتا ، ّوأ ،
ً

كانه ، .ءاآلا  هسر 
ّنأل رهطملا  هلحُ   ناد  ّنلو  محجلا ، ەراحتنا إ  ءاّرج  نم  بهذ  ْنأ  َنا ي  يذلاو  ق ،

، لعفلا بتك  وهو  .ّيرّرحت  لعف  نأ 
ّ

ه ع  رعاشلا  همهفف  ةّساسلا ، ةّدوبعلل  اضفر  ءاج  ەراحتنا 
« هنم أ  ەاأ  ٌنبا  ضحم  ال  يذلا  قوتلا   » ريدج نأ 

ّ
ه رهطملا ،»  » هحش  هتلاقم  اركذتم 

، رهطملا سلا   لحارم  بلغأ  َع  احلا  ويلجرڤ  بناج  إ  اضأ ، كانهو  وألا .) ةدوشألا  )
.ةسرولف ّيرعشلا   هّملعم  ەّدعُ  ناد  َنا  يذلا  يتال ، وّتنورب 

ّنأ ةّكذلا : هسر  ةراشإ  إ  ەانالا  ي  ْنل  .خلإ  زا ،
ً

ّغملاو  سويساتس ، ّساللا  كانهو 
دقو .ةّفاضإ  ةّح  ةقالعلا  حنمو  ةدحاولا  ةّوبألا  ةوطس  لطُي  مهرَوصو ، ءاآلا  ەوجو  ەددعتب  ناد 

ةّقافر رَوص  يأ  ءاعَفش ، .ءاآ  مهنم  أ  ءاعَفُش  اعمج  ءالؤه  ىرن   ْنأ  إ  وعدأو  دعأ  بهذأ 
حب ام  يذلا  هثح  زكرم  نم  باقالا  ەدعاس   تاءاضإ  ناد  اهنم  سمتل  ةجتلا  ةمّدقتم  

.هد نم  تلف 
رن ع امردق  ةماسجلا  وأ   مظُعلا  صقانت   ثح  انه  ةفّنصم  ااطخلا   : تارّهطتلا ماظن  - 

ااطخلل ّسرألا  مسقتلا  محجلا »  » عبّتا  دق  ناد  َنا  اذإف  حاّلا ، هلإ  هّن  امو  .رهطملا  لج 
لمعو ّألا  ساموت  سّدقلا  ركف  انه  عبي  وهف  نوالتو ، تاعّرفت  نّمضتت  ىك  تائف  ثالث   

دع هّمسس  ّاسأ  ثعا  ةلقّنلا »  » ەذهلو .عبّسلا  رئالا  وأ  ةسئرلا  ااطخلل  ّسملا  مسقتلا 
.ةلهو

ةمراصلا تاقاطلا )  ) تاضراعتلاو تازاوتلا  ناد  لمع  ص 145 )  ) هسر عم  ظحالن  ىرخأ  ًةّرمو 
ْنأ قبس  امو  .ةّفوج  ةراغم  محجلا  لش  امثيح  لج ، رهطملاف  .ناملا  ةنب  اذه  أدي  .ةلادلاو 
نم رخآلا  فصنلا  عق   وهف  سخروب ، نم  اقالطنا  ةّهلإلا » ادمولا   » ةفارغج فصو  انيأر  

مدقلا رّوصتلا  ّغ   يذلا  طحملا  طسو  صقان ،  طورخم  لش  اهل  ةبك  ةرج  ةرلا ، 
ّلادلا ع رهّنلا  ْيتلا ، ّبصم  َدنع  رهطملا  إ  حاورألا  لصتو  .ضرألا  نم  ّونجلا  فصنلا  لما 

ةمللاو ةلاطإلا ، نوأ » « )» نوأ  » اش َدنع  محجلا  حاورألا إ  لصت  امثيح  صالخلا ،
.ةنعللا هتيحان ع  نم  ّلادلا  ةّنانويلا ،) اجولوثيملا  نم  ةتآ 

حاورأ ةؤر هللا  ءاجر   الو  هف  باذع  راظتنا ال  عبقت   ثح  سباملل  ةرئاد  محجلا  توتحا  امو 
خدم

ً
نَّمضتي  رهطملاف  ّسملا ، نامإلا  ةفرعم  نود  نم  اوتام  نمّم  مهاوسو  حلاّصلا  يّثولا 

ةعرأ رّهطتلا   نورظتي  ناوتملا »  » وأ لمهُملا »  » نم تائف  عــرأ  ّمض  رهْطم ) لق - ام  افْرح : )
حاورأف مهتاح ، نم  ةخألا  ةظحللا  اوباتو   نامإلا  َجراخ  اوتام  نَم  حاورأ  ةجّردتم : فراشم 

( فنع ةّحض   ) ءارمح ةتيم  اوتام  نيذلا  ئطاخلا  حاورأف  اضأ ، مه  ةتلا  اورّخأت   نيذلا  اسلا 
لا ةّساسلا  مهّماهمل  لِمهم  اونا  نيذلا  ءارمألاو  كولملا  اخأو  مهماثآ ، رئارج  مهنع  تفّفخ 

.هللا نم  افلت  ناد  اهّدعُ 



سّدقلا نع  ثوروملا  َحاتفملل  لماح  كالم  ها  سرح  يذلا  ّعفلا »  » رهطملا لخدم  أ  ّمث 
ع ّلدت  تامالع  عبس  ناد  بج  ع  كالملا  عبط  .حيسملا  نع  ەرود  امهثرو  يذلا  سرط ،

ةاطخلا اهيلع  عّزوتي  لا  ةعّسلا  زرافألا  نم  ّل  زاتجا  دع  ةدحاو  ةدحاو  ّمت  عبسلا  ااطخلا 
، دسحلاف ةسرطغلا ، أ : ام  ةدعاقلا  نم  اقالطنا  ةمّسقم  ااطخلا  ەذه  .مهااطخ  بسح 

اذو .دسجلا  ةوهشل  داقنالا  وأ  روجفلاف  مهنلاف  لخُلاف ، نحلا ، لسلاف  بضغلل ، داقنالاف 
، هسفن لمعلا  ةءارق  ةعتم  داسفإ  مدع  لجأ  نم  ةدحاو  ةراع  باذع  ّل  طمن  فصو  بّجوت 

صاصرلا ةنّطم  ةلقث  ااث  نودتري  داّسحلاو  .ةلقث  راجحأ  لّمحم  ائيط  نوس  نوسرطغتملاف 
ناخد نوسطاغ   بضغلل  نوداقنملا  وأ  نوروعسملاو  .ةّذالوف  كالسأ  مهنافجأ  تطخ  دقو 

نوفالْتملا يأ  مهل ، نوّداضملا  مههاشأو  ءالخلاو  قوت 
ّ

.ف ال  نوضكري  ازحلا  اسلاو.فثك 
ال أمظو  عج  مهءاشحأ  شهني  نورماض  نومهنلاو  .مادقألاو  يدألا  وثوم  ةّلا  نوقصتلم 

ناس  قف  نومسقنمو إ  بهللا  نم  تاجوم  نوفَنتكم  دسجلا  ةوهشل  نوداقنملاو  .ناتري 
هسر تفلت  امو  .ةعبطلل  ةفاجم  وأ  ةّعبط  ةوهش  إ  مهداقنا  بسح  ساعتم ، هاجّتا 

محجلا نم  ّل  ااطخلا   عــــزوت  لمالا   هش  ّيويبلا  يزاوتلا  اذهف  ص146 ،)  ) هلإ انهانا 
نكم الو  رافتغالل  ةلاق  غ   َ ذإ 

ْ
ااطخلا ،) ضع  باغ  رهطملا  ئراقلا   ظحالو   ) رهطملاو

امف .تاءارجإلاو  رئاعشلا  ضع  زاوت   هلاق  اسأر ،) محجلا  اهوبكترم إ  بهذف  اهنم  رّهطتلا ،
اضأ  قوتي 

ّ
ف وهف  باذعلا » ةنيدم   » بترت ەذملتل  حل  محجلا  طسو  ويلجرڤ   قوت 

ّ
ف

هل حل  ل )
ً

رهطملا  سلا   نامإ  مدع  ق  يذلا  نوناقلا  مع 
ً

 ) ءاسملا لولح  عم  رهطملا 
وأ نئا  إ  باذجنالا  ةّوق   ) ةحملا ّنأ  فك  هل  ف  وهو  .رهطملا  ءانب  اهيلع  موق  لا  ئداملا 
꞉ ناتّبحم ةّحملاو  .ااطخلا  عيمجلو  لئاضفلا  عيمجل  كشملا  عبنملا  ةنّيعم )  ةلصخ  وأ  ء 

عضوملا ةءادر  لعف  اّمإ   ꞉ خت نأ  نكم  ةناثلاو  أطخلا ، نع  ةموصعم  وألا  .ةّراتخاو  ةّغ 
.ةلقلا  وأ  ةدالا  وحن  هجّتي  نأ  نكم  افاإ  اهيف ، ةعوضوملا  اّمحلا  فاب  وأ  ةّحملل  راتخملا 
ْنأ نكم  ناصقّنلا ، ةلاح  و  .بضغلل  داقنالا  وأ  دسحلا  وأ  ةسرطغلا  ءرملا  ّبح  ةدالا ، ةلاح 
نم اهتالتمم أ  سفّنلا  ثّشت  ْنأ  وأ  ( accidia رملا وأ  نوزحملا  لسلا  ةلاح   ) اوتلا ّبح 

.روجفلا وأ  مهنلاوأ  لخلا  أشيف  موزللا ،
ەدّكتي ال  جودزم : حملم  رهطملا  باقعلا   عّتمتي  محجلا ، امل   افالخ   : تاوصألاو رَوصلا  - 

دع ءامسلا  ەرظتت   لا  ةّواطلا  ةطغلل  أّهتو  مثإلا  نم  رّهطتيل  ل  بسحف ، ةقعك  اخلا 
رود علطضت  ةنعم و  ةلالد  ذإ 

َ
ْن ةقعلل  .مثإلا  ةحادف  بسح  قت  وأ  لوطت  لا  رّهطتلا  ةّدم 

لعج ّيرعشلاو  ّاردلا  سسأتلاو  ّيونعملا  عجّنلا  نم  دملو  ص 147 .) هسر ،  ) ةّقالخأ ةلوثمأ 
مهيلع ةضورعم 

ً
ةضاملا  مهماثآ  ةعبطو  ةسانتملا  تالوثمألا  نم  اددع  نوّقلتي  نّهطتملا  ناد 

اهلامج ط 
ً

ناد  فص  تاروفحم  ضرألا  نوري ع  ثم 
ً

نوسرطغتملاف  .ةّنف  تاءارجو  لئاسوب 
نم ةّدمتسم  عضاوتلا  ةزمار إ  فقاومل  رَوص  اهيلعو  ةّح ، دهاشَم  اهنب و  يمتلا  نامإ  مدعو 
ةلثمأ ع اهرود  دّسجتو  ءاوجألا  دّدت   تاراع  نوعمس  داّسحلاو  .ّاسلا  وأ  ّيدلا  خــــراتلا 

ةع وه  ةعومسملا  وأ  ةّئرملا  رَوّصلا  ەذه  ّم  امو  .كلاود  اذكهو  وفعلاو ، ةفأرلاو  ةّحملا 
لوق ام  تقولا » توف  ْنأ  لق  ةع ، ةع ، : » عــــلا ءارقتسالا  اهتبلاطمو  اهحاحلو  اهروهظ 

طسولا ملاعلا  اذه  زواجتو  دوعصلا  ةغرو  ةهج ، نم  ّبحلا  ةعلا  طاترا  .نّهطتملا و  دحأ 



ناد عفدت  لا  ّحلا  ەذه   » ەسفت  هسر ، رظن  دج ،  وهف  ىرخأ ، ةهج  نم  ّيب  - املاو
ص 147). « ) اهيلإ س  لا  ةؤرلا  ەذه  ةّدِح  نع  برعتو 

عم مزاللا  عطقلا  اثدحُم  رهطملا ،»  » ةّرم  لّوأل  ەروهظ  قّقح  يذلا  ّنفلا  ّنأ  : ع  سوملا - 
- طاشلا خاو  ذعملا 

َّ
ب حاون  ىوس  هف  اعمسل  نارفاسملا  نك  مل  يذلا  محجلا  ءاضف  ةماهج 

.ةناثلا ةدوشألا  ذنم  اهلوخد  سوملا  قّقحت  .سوملا  وه  باذعلا ، ةنيدم  ساّرحو  نيدّجلا 
- كالملا َانج  ضاب  نأ 

ّ
ه ُدع  نم  نامهفو  ّيرحلا  قفألا  مّدقتي   اهراف  ضبأ  ارون  نارفاسملا  ىري 

، نودشُي نّهطتملا  اذو  .عــــلا  هراق  رهطملا  لج  إ  ةدفاولا  حاورألا  لقني  يذلا  ّونلا 
ّنل مدقلا .)» دهعلا   » نم « ) نم م لئاإ  بعش  جخ  امدنع  : » قؤملا

ّ
ت مهافنم  حّملم إ 

تل اهسفن  ةدوشألا  .ءانغلا   دعتو  هراق  مهلمح   ام  ناع  ّلإلا  رئاطلا  وأ  ّونلا   - كالملا
.ناد نمز  افورعم   َنا  ٍّنغم  ّزا ، حبش  نارفاسملا 

ّزا ّغف  .رحاسلا  هتوص  ُهل  ّغ  ْنأ  هتاح ، لعف   َنا  ام  هعت ، نع  يّ  ْنأ  ناد  هلأس 
: هاش دهع  اهبتك   ناد  َنا  لا  تاعوطقملا  نم  ةدحاو 

ّبحلا طاترا  حيضوت  ەالعأ  ةددجلا » ةاحلا  انضرع ل«ـ رظنا   « ) ...ركفتي اذ  ممص  اح   ا  »
، لخدملا فراشَم  مّقلا ع  نوتا ، لنلا  ُخيشلا  أ  ّح  تاهينه  ّإ  امو   ةّكفتلا .) ةّلعافلا 

و تّرم ، تقّقح  سوملا  نوكت  اذكه  .اهطاش  ةداعتسا  اهبلاطو  اهلسك  حاورألا ع  ـو  خّ
لاجعتسا لْثم  هسر ،  ْتتك  ام  سوملاف ، .بس  ال  ال  قؤم ،

ّ
ات اروهظ  تراقتم ، تظحل 

ىسو  ارو ، دهمتلا  اذه  َنا  .دع  هناوأ  ْنح  مل  يذلا  ّودرفلا ، حفلل  دهمت  وأ 
انع توصلاو ، رونلا  تالافتحا  وأ  ةّنارونلا ، تالشلاو  سوملا ،  لش  فك  سودرفلا » »
اهفّنع نوتا  نم  الو  روبعلا  حاورألا  لجعتس  ّون  - كالم نم  نوك  نل  كانه ، .هللا  لّمأتل  امزالم 

، ّاحورلا لّمأتلا  نأش  اهنأش  سرامتو ، ةثأ  قرب 
ّ

ة حورلا  سوملا   عبطنت  .اهئطاتو  اهيخارت  ع 
: ةراذلا اشعنم ع  ارثأ 

، نالش نأل 
ّ

امه اضُت  ال  ةّوق  ةراذلا  ع  امهلعف  ّوصلا  لّمأتلاو  سوملا  نم  ّل  سرام  »
جيسلا اذه  ركفلل :  جيسو  ةمحالتم  ةكحو  مومه  وه  ام  ّلل  ّيرذج  ناس  وه  .اناس  تاذلا ،

« ىرخأ ةقاط  اهينادت  ةّددجت ال  ةقاط  اهلو  ةشعنُم  ةّزاجعإ ، ةرغث  لّمأتلاو ، سوملا  يأ  ناثدحُ ،
ص 150-149). هسر ، )

ّدمت نإ 
ّ

اه .ةّنادلا  ةّعشلا  وأ  ةؤرلا  انع  نم  ّاسأ  نع  مالحألا  ّنإ  انلق  ْنأ  قبس   : مالحألا - 
همّدقت راوطأل  اساقم »  » رعاشلا ةهاو 

ً
املا ، ع  اءوض  طلسو  ةمداقلا  ةفرعملل  ةلسوب 

مالحألاو .ةلالدلا  ةدع  مالحأ  ةثالث  رهطملا  هئاقترا  دادتما  ع  ناد  قّقحو  .ّشلاو  ّورلا 
فرع نوك »  ام  قدصأ  مالحألا ع  اهيف  نوكت  لا  ةظحللا  ، » رجفلا ناد   اهقّقح  ةثالثلا 

تاسفتلا ضرعنو  ةزاجوب ، ةثالثلا  مالحألا  د  انوعد  .هسر  ه  انركذت  ام  طسولا  علا  لهأ 
.هلمع روطت  نم  هئازب  نحن  يذلا  روّطلاو  ناد  تارّوصت  عم  مؤالتلا  اهنع  ةحورطملا 

سورحملا بالا  ّعفلا ع  رهطملا  إ  هلوخد  لبق  ناد  ەاري  ةعساتلا ،) ةدوشألا   ) لّوألا ملحلا 
قح ّمث  هفطتخ  شالا  ّهذ   

َ
ا ناد  يري  .ةصق  ةوفغ  هتذخأ  دق  تناو  كالملا ، لق  نم 

تاب  و  هنب  لصف  يذلا  رانلا  رادج  قاخال  دّهمت  ةؤر  .ةجّجأتم  لَعش  طسو  نانثالا 



ّل ةمسرملا  ّواطلا  حاورأ  اطاحم  ىرخأ  إ  ءامس  نم  سودرفلا  هناطلو   رهطملا ، ةاهن 
ىرت  هسر  ّنإف  ةللق ، ماّأ  ثدحت   ەذه  هل  رخآلا  ملاعلا  ةراز  تنا  املو  .ةلعش  اهنم  
نمز وه  لصفنمو  اتم  رخآ  نمز  ضرفو  ةاحلا  ططمت » « ـ ل ةلسو  ةلصاوتملا  مالحألا 

، اهطسو وأ  اهتياد  ةلحرلا   ةاهنل  عيصّلا  اذه  ام   ةفاضإلا إ  كلذو  .ممحلا  ملاعلاو  ّساوحلا 
ص 152). هسر ،  ) ةّسمحتو ةّقش  اازم  نم  رئاطلا ،» احملت و«ع  ولو 

دادزت ةحبق  ةأرما  نادل  ىءات  هف  .افشكو  ةهر 
ً

ّلظ أ  ةع ) ةعساتلا  ةدوشألا   ) اثلا ملحلا 
.تاذلا هترظن  لعفو  ملاحلا  اهيلإ  رظني  ام  ردق  امج 

ً

نأو
ّ

اه امّس  ال  هحّمو ، سلوع  مامأ  رحلا  تاّروح  وأ  تاهاّدنلا  لعفت  ام  هتياوغ  ةأرملا  ع 
يذلا ويلجرڤ  يدانتو  بقت  ةسادقلا  حمالم  اهيلع  ودت  ةصّخشم  ةدّس غ  ّنلو  .ّنهلثم  ّغت 

.ةنوفعلا لفاحلا  اهنط  ناد  يرُو  اهنع  بُقّنلا  ّقشو  ةواغلا  ةأرملا  عفف  ەذملت ، ذاقنإ  عراس إ 
، تاتف ناد  ىري  هف  .أ  ءافصو  ةوذع  زاتم  نعلاو ،) ةعاسلا  ةدوشألا   ) ثلاثلا ملحلا 

ةئيل اهمسا  وألا  .اهتروص  لّمأتت  اهتآرم  مامأ  ةتباث  ةناثلاو  ةقا ، اهنم  لشو  راهزألا  فطقت  ةدحاو 
(. ّنلا بوقع  َأرما  مسا   ) لحار ةناّثلاو 

(. لحار  ) ةّلمأتلا وأ  ةلماخلا  ةاحلل  ةناثلاو  ةئيل )  ) ةطشلا وأ  ةلعافلا  ةاحلل  اتوهال  زمرت  امهالوأ 
نيأدملا نالّثمت  نأف 

ّ
امه امهلماتو ، امههباش  دّدش ع  ەارت  امهّداضت ، ناد ع  دكؤي  ْنأ  لدو 

.وه اهمهف  ام  ةماع  ةاحلا  وأ  ةّعشلا  ةاحلل  نيَدضاعتملا 
امّس ال  لا ، ةقناعم   ) ًةرات ةهال  ةلاع ، ةّسج  ةنحش  ةثالثلا ع  مالحألا  نّمضت  هسر  ظحالت 

رهزلا ةفطاق  ةاتفلا   ) ىرخأ ًةرات  ةّئانغلا  ةعوبطمو  ةفاصو  (، aguglia ةّلاطإلا نؤم  
ّ

ث نأو 
ّ

ه
(. ةهاّدنلا ملح   ) خألا ملحلا  روفنو   ناتتفا  ذاجتمو ب 

َ
ة ةأرملا ،) اهتروص   لّمأتت  لا  اهتخأو 

ةقمع تالالد  هَقاس  نم  أ  فاح 
ً

ّلظ  ذإ 
ْ

ةّفاضإ  ةفقو  هفنع  دتس   اثلا  ملحلا  اذه 
ةسارد إ  عجرلا  ّفنلا ، - ّلحتلا دقنلا  نم  ةعرا  ةحفص  هسر  هف  تعضو  دقل  .ةضراعتمو 
دورف سفت  نعو  امريإ » ةنقح  ملح  فورعملا ب«ـ دورف  ملح  نع   Jacqes Lacan ناال كاجل 

نالح  مئانلا  ظقوي  روفن  نم  ه  بّست  امو  ّيوثنألا  لخادلل  ةؤرلا  ەذه  فنع  ّنإ  .هسفن  هملحل 
Le dernier عقاولا قأ  وأ  خألا  عقاولا  ناال  ەوعد  ام  إ  هسر  رظن 

ةاتف  ) امريإ قلح  فوج  مئانلا  ىري  ام  دورف   ىري  زوّمت 1895  ع  24 ةلل 23   . réel
نأ
ّ

ه ماّأ  دع   Fliess سلف ّفنلا  للحملا  هلمزل  بتكسو  .هنم  عفف  ەدنع ،) بّطتت  تنا 
ةمق ذإ ،

َ
ْن هل ، نا  عف  .مالحألل  ّفنلا  وحنلا »  » وأ قطنملا  ەانكتسا  لّصوت إ  ملحلا  اذه  لضف 

اهفاذح ع اهقبطت  نكم  لا  روطّسلا  ەذه  دّدصلا  اذهب  ناال  بتك  ام  نمض  دجتو  .فشك 
، ءاشألا روغ  ادأ ، ەارن  يذلا ال  محللا  فاشا  اعرم ، افاشال  انه  ّنإ  : » ةهاّدنلا ناد  ملح  ةلاح 

ةضرع وه  ام  محللا  ّلا ، قامعأ  قمعأ  ء ،  ّل  هنع  ردص  يذلا  محللا  ...هجولا  بولقم 
فشلا قلقلا ، اثعا ع  ائش  هسفن  هلش  لّثم  ثح  نمو  لش ،) ال   ) ّاله وه  امو  ةاناعملل ،

ەركذت « ) لش ال  وه  يذلاو  كف ، ام  قأ  عبق   يذلا  اذه  َتنأ  تنأ - » وه  اذه  قألا ل«ـ
ص 154). هسر ،

ةّنطا داعأ  نم  هلع  يوطنت  ام  ّل  سجلا ع  ةواه  حتفو  اقح  ملحلا  اذه  ةءارق  رّجفل  ناال  ّنإ 



ةواه نع  ال  ماثللا  طم  يذلا  فشلا  اذه  نم  اقالطناو  هسفن ، ناد  ةلاح  و  .ةّقفاتيمو 
نإ
ّ

ام ةأرملا  سج  ّنإ  لوقلا  نكم  ءاشألا ، روغ  مالظو  اهسفن  نئالا  ةماتع  نع  ل  ەدحو  سجلا 
نآلا ّدشأ ، وو  ذفنأ  ةصب  هسّملتي  ناد  أد  روحم  .ةّماع  ةجّتلا  روحم  نع  ةانك  انه  لش 
يأ  رهطملا ،»  » نم ةع  ةعساتلا  ةدوشألا  نحن    ) للق هتجت  فصتنم  زواج  ثح 

ةلالدلا قيمع  ّلظف  هلعو ، ةدوشأ .) ةئام  ّمض  يذلا  ّلا  لمعلا  نم  سمخلاو  ةثلاثلا  ةدوشألا 
هدب ع محجلا »  » قبطأ  نأ 

ّ
ه ركذتن  .اذه  ناد  ملح  ويلجرڤ   كولس  نم  هسر  ه  انركذت  ام 

ەوعدو ةنوفعلا  نع  هسفنب  هل  فشك  نآلا  .رّجحتيف  هجول  اهجو  ازودم  نياع  ّح ال  ناد  َيع 

قّدح ْنأ  ەرودقم  راص   ەروبع ، وأ  هتجت  نم  روّطلا  اذه  نإ ، 
ّ

ه ەذملتل  لوق  نأف 
ّ

ه .اهلّمأت  إ 
Georges ياتا جروج  ەوعد  ام  وأ  خألا ، عقاولا  وأ  عقاولا  قأ  ناال  ەوعد  ام  ةهجاوم 

ً

نم ةّروحملا  ةطقنلا  ەذه  ف«ـ  هسر ، ْتتك  امو  موؤشملا .» مَّرحملا  « ـ ب  Bataille
نآلا نم  دهجس  هسمل  يذلا  لجرلاو  ةمسلا ، ع  ذعتملا 

ّ
ر ةجتلا  زكرم  َسِمل  ادمولا » »

ال ام  هف  بسكس  يذلا  بطقلا  كلذ  ةّلذجلا ، ةؤّرلا  بطق  رَخآلا ، بطقلا  غل  ادعاصف  
ص 155). « ) رَخآ عم  ّسُ 

جاتنإ الو  هف  عادإ  ال  مقع  راركت  نم  محجلا  دهاش   امل  افالخ   : ّافشو ّيهطت  راركت  - 
(، عملا ةمدعو  ةروعسملا  سطانقلاو  تاّنجلا  تارحو  فسول  عمد   ) ةمللل ّقحلا  عملا 

.ّحتلاو لاّعفلا  راركتلل  احم  رهطملا  لّثم 
نا  .ااطخلل  ددج  مسقت  إ  ناد  ءوجل   ّ لش  دق  ام  ع  اهعصإ  هسر  عضت  انهو 

امسقت عبي  رهطملا »  » .ةحزحزلا  لق  الو  اتباث  اطسرأ ، ااطخلل  امسقت  عبّتا  دق  محجلا » »
اذو ص 156 .)  ) اهزواجت نامإل  يأ  رافتغالاو ، ءادتفالل  ّسملا  قفألا  روفلا  اهطي ع  ااطخلل 

رهطملا ذخّتي   وهف  ةهانتملا ، ةداعتسالاو غ  مقعلا  انركذ  ام  فصّتي  محجلا  راركتلا   نا 
(. ةحفصلا سفن  « ) ّعتو ّيقلت  ةمللل ) ّملا  عملا   ) لُّثمت  » حملم

اهتقحالمو ءاسم ، ّل  ةاوغلا ، زمر  ةمدقلا  فألا  فألا ، روهظ  سئرلا   هلاثم  دج  راركتلا  اذه 
خألا  نوللا  باغ  هسر  انركذت  ح  ع  ناخأ ، ناالم  .اهنادعُي  الم  لق  نم 

هسفن تاقعلل  مهءادأ  وأ  نّهطتملا  طاش  مهفن  ْنأ  نكم  ام  .اهنع  بئاغ  ءاجرلا  ّنأل  محجلا ،
باوبأ ەدعَ  مهل  حتفنت  دمأ  روصحم  وه  ل  محجلا ، ام   ةاهنلا  مادعنا  هلع ال  موكحم  راركتك 

عالطضالل حضاولا  مهلاجعتساو  اعمج ، مهعطت  لا  ةنيكّسلا  ّف  ام  وه  اذهو  .ءامسلا 
ةنيكسلا ًامجإ ، تقولا .)» ، توف  ْنأ  لق  ةع ، ةع ،  )» ةّّهطتلا مهئاعأ  وأ  مهتاقع 

.ةّنب - ام ةجت  ّلو  طسو  ملاع  ّل  ّمت  لا 
هف قّقح  يذلا  طسولا  عضوملا  اذه  وه  رهطملا  نا  اّمل   : تانئالا قلخت  ّبحلا ، رعشلا ، - 

ّيقلتلا لّثمتلا  طامنأ  فلتخمو  رئاعشلاو  عاقإلاو  لعافلا  ملحلاو  سوملا  نم  ّل  مهروهظ 
و .رعشلا  لوح  تارواحم  هف  دقعنت  يذلا  عضوملا  اضأ  نوك  ْنأ  ّبطلا  نمف  ّيهطتلاو ،
نَم  ) طسولاو ّساللا  نعلا  ءارعش  عم  تاءاقللا  نم  ردق  أ  لعفلا  ناد  قّقح  رهطملا 

ّساللاو ولدروس  روداولا  رعاشو  زا 
ّ

ّغملا  اعات  تل  ەداّورو .) ەواعم  مهيف 
روهظ خألا  ةءوبن  ّنأ  ويلجرڤل  سويساتس  فع  نعلاو  ةداحلا  ةدوشألا  .سويساتس و 



لعج ءاقللا ، ةاد  و  ةادلا .) ا   ولو   ) ةّحسملا قانتعا  هتعفد إ  لا  ضرألل   صلخم 
.حَشك امهيط  ركذتي  نأ  لق  هلبقتب  ويلجرڤ ، فرع  دقو  ّمهي ، سويساتس  رعاشلا  َحبش  ناد 

عشم
ً

ەرهظ  لماحلا ع  لْثم  َنا  نأ 
ّ

ه ويلجرڤ  بلا  هفلس  تعني  سويساتس  ّنأ  وه  انه  ّمهملاو 
ويلجرڤ ةمظعل  فعت  لضفأ  اذه  َُتعا  دقو  .تاملظلا  وه   س  ەدعَ  ح  نئاسلل  نُي 

.اعم ٍنآ  هتاسأمو  
كلذ دع  .ءامسلا  دوعصلل إ  أّهتو  ەرّهطت  نأ  نأل 

ّ
ه رهطملا  ةاهن  ّح  ااح  سويساتس  ّلظسو 

بولسألا  » ةقط « ّ  » نع ناد  قطنس  روداولل  ّدلقم  وهو  ّوللا ، وتنوجانوب  ناقتل 
ءالمب  » بتك نأ 

ّ
ه ناد  هيجف  .نورخآو  نالاڤا  هقدصو  ناد  همّعزت  يذلا  ددجلا » بذعلا 

يغ رعاشلا  ناقتل  ّمث  .ةدصقلا  هجوت  ةرداملا   لما  ەرعاشمل  ارات  ْيأ  ّبحلا ،» نم 
م وألا  ناد  لامعأ  ةءارق  ىدل  انظحال  يذلا  ونرآ ، ّاسڤولا  رعاّشلا  مامأ  اعضاوت  عجاي  يذلا 

.ةّلاسڤولا تابأ  هتّيحت  ّدري ع  رهطملا  ناد   هلعج  يذلاو  هاش ، ه   اجعم  خألا  َنا 
ةورذ هتغل : كلذك  ل  ەدحو ، ّيرعشلا  ونرآ  بولسأ  ال  ەذه  باحلا  ةعش  ناد   ّبي  اذكه 

.ءافتحالا
ّبحلا لّثمتملا   ساسألا  هعوضومو  رعشلا  لوح  ءالؤه  عم  شاقّنلا  لاذأ  ناد  بذاجتي  الو 

راتخالا  » نع افسلف  اضرع  ويلجرڤ  نم  ّلتي  ل  ددجلا ،» رعشلا   » ع كرت  عم  امهدحو ،
، هتدالوو نجلا  ةأش  لوح  ةقحلا ) تادقتعم  نمض  « ) املع  » اضرع سويساتس  نمو  رّحلا ،»

«. لعافلا لقعلا   » دشر  نبا  كفتل  ةضراعمو 
.ّطق هقرافت  مل  لا  ةّفسلفلاو  ةّعشلا  هلغاشمل  ناد  ةداعتسا  انت  ةسانم  هل  اذهو 

نع اداعتبا  الو  ةّعشلا  ةلغشملا  نع  اصفنا 
ً

رهطملا »  » ظحالن  ال  ف«ـ هسر ، تتك  امو 
عضوملا ماد  ام  كلذك  رمألا  نوك  ْنأ  نكم  الو  .ةلغشملا  ەذه  هنع   بعتلا  دج  يذلا  ّرألا 

نم أس  يذلا  لجرلا  هلإ  دوع  يذلا  ّلحملا  ةناث 
ً

نوكس  رعشلل ، افعت  لش  يذلا  طسولا ،
امو ي ةّتبلا ، هف  ّغتي  امو ال  .هتلحر  ىرجم  ّغتيل   رفاسملا  ّنإ  ادمولا .» ةعئارلا ب«ـ هتلحر 

« رثأ الو  ةاغ  الو  عم  ەالول ال  عّتمتت  نل  ةلحرلا  تماد  ام  رعّشلا ، وه  لحارملا ، عيمج  اخسار ع 
(ص 162).

ءاحّماو ةعسلا  رهطملا  تازفإ  قاخا  لمتك  ْنإ  ام   : ةعلا ةؤر  ّح  رانلا  رادج  نم  - 
ناد بج  ع  كالملا  اّهطخ  َنا  لاو  عبسلا ، ااطخلا  ع  ةلاّدلا  عبسلا  تاءالا )  ) تامالعلا

تاومسلا هقط إ  ناد  عبيف  .نارعاشلا  قف  ْنأ  راص ي  ّح  ىرخألا ، دع  ًةدحاو  اهلاوزو 
هجاردأ ويلجرڤ  خيشلا  دوعو  رهطملا ، نم  ةللظو  ةلوزعم  ةحسف  نئالا   ّرألا  سودرفلا  ارورم 

.سباملا إ 
، سويساتسو ويلجرڤ  ەزاتجا  قّيضّرمم  هطّسوتي  رانلا  نم  رادج  قاخا  ي  َنا  كلذ  لق  ْنل 

ْنأ ىوس  هقاخا  ع  ەفحتل  ةلسو  نم  ويلجرڤ  دج  ملف  .همامأ  امجحُمو  ادّدم  ناد  و 
ء امهنب  لصفل  دع  مل  نو 

ّ
ه رادجلا ، نم  رخآلا  فرطلا  ەرظتت   تاب  ّنإ  ُهل  ئاق 

ً
هداني 

ىأر ناد ، يأ  نإ ،
ّ

ه ةذانإلا »  » بحاص ُهل  لوق  عيدوتلا  سوقط  نم  ب  .ناد و  َەََعف  .رخآ 
دودحلا كردأ   ) اعفن هف  وه  ُهل  عيطتس  يذلا ال  عضوملا  اذه  لصوو إ  ةّدألاو » ةّنمزلا  نَرانلا  »



ةعتم لد ،»
ً

هتعتم   » ادعاصف نآلا  نم  ذخّتي  ّنأ  رفاسملا  ع  راص  ّثَوك .) ەراسمل  ةموسرملا 
نع ةانك  جاتلاو ، للإلا  هسأر  حط ع  ْنأ  لق  ەرداغ  وهو ال  .ّقحلا  نع  ةثحاو  ّقحلا  ةطترم 

.ةّعشلا هترادج  رارقإلا 
، ني لّوألا  ّيرعشلا  ّينلا - ناد  باتك  هّجوي  يذلا  اهسجاه  وأ  ةددجلا  ةاحلا  عضوم  نا  اذو 

ئراقلا ظحالسف  اروط ، اراهجو  ًةرات  ءافخ  اضأ ، ةّهلإلا » ادمولا   » لما هسر ،  ه  ركذت  ام 
غوتي

ّ
ل لا  هنم  ةخألا  تادوشألا  تاذلاو   رهطملا ،»  » احاحلإ  أ  ودي  عضوملا  اذه  ّنأ 

رخآلا رعاشلا  ّنأ  عمو  .ويلجرڤ  ةكرام  لان  دقو  ناد  اذوه  .ّرألا  سودرفلا  ع  ناد  اهيف 
، سودرفلا دوعصلل إ  أّهتي  رخآلا  وه  ماد  ام  ّرألا  سودرفلا  رخآ ع  اطوش  هقفاس  سويساتس 

.دشلا ةلحرلا -  ەذه  نم  ام   ٍلا   تاذ  تالّخدت  هل  نوكت  نلف 
علطضل ەدشرمو ، وه  هلمش  َنا  يذلا  نحن »  » مض نع  ناد  ختس  ادعاصف  نآلا  نمو 

ناملا ل«ـ اجذومنأ  هسر  هف  ىرت  لاجم  ناد   جل  اذه  دع  .ّاسأ  رّوطت  انأ :»  » مض
راهزأ جــــرأو  ەامو  لالظو  راجشأ  ّغتي ، مس ال  : » طسولا علا  بدأ  ادئاس   َنا  ام  ّاثملا »

ةّدّدعت ةدحو   نع  ةركف  بهيل  نو 
ّ

ه قلطم )...(  جذومنأ  لام  لومحم إ  هل  اذهو  راطأ ، ودشو 
ص 166). « ) مغانتم عّنتو  ةمظنم 

فطقت ةّروح »  » ل ةاتف ، هئازب  وه  راص  يذلا  رهنلل  ىرخألا  ةفضلا  ع  ناد  حمل  اذه  دع 
فطقت اهانيأر  ْنأ  قبس  لا  ةئيل  ركذت  .ادلتام و  وه  اهمسا  ّنإ  هعم  راوح  دع  هل  لوقتو  راهزألا 

، لحار دئاعلا إ  رمضملا  ناملا  لغش  لا  ەذه  اّمأ  ةلعافلا ، ةاحلا  زمرت إ  لاو  اضأ  راهزألا  
اّمع دهشملا  جتس   لاو  هللا  لّمأت  ةكمهنملا   تاب  عبطلا  ف  ةّلمأتلا ، ةاحلا  زمر 

ناد سأر  سطغُت  ذإ 
ْ

دهشملا ، اذه  ةّساسألا   روبعلا  ةعش  ف ع  لا  ادلتامو   .بق 
بلطو دع ، امفو  .ەااطخ  ىركذ  ءرملا  ناس  نانويلا ع 

ّ
ة اجولوثيملا  ّلد   يذلا  يل  ەام   

هلاعفأ ىركذ  هف  ءرملا  دعتس  ناد  راتبا  نم  رهن  وهو  يوْنيإ ، ەام  هسطغتس   تاب ، نم 
اهّرج ةسنلا ، زمرت إ  ةرفاظ  ةع  همّدقتت  بكوم  طسو  اهروهظ  تاب  قّقحت  انه  .ةنسحلا 

(. ةّناسإلاو ةّهلإلا   ) ةجودزملا هتعبط  حيسملا   زمري إ  يذلا  جودزملا  ناويحلا  وأ  نوفغلا » »
مئادلا حملا  لشس  امل  دهمت   ) ءاوجألا سوم  مهقفارت  لّتّرم  ّنغم  ةكئالملا  ةعلا  ّفح 

زمرت  ) تاناويح ةعرأو  مدقلا )» دهعلا   » رافسأل نوزمري   ) اخش نوعو  ةعرأ  اهعو  سودرفلل ،)
نامإلا ثالثلا : ةّيدلا  لئاضفلا   ) ةعلا م  نع  نصقري  ءاس  ثالثو  ةعرألا ،) لجانألا  باحصأل 

حورو لادتعالاو  سفنلا  ةوقو  ةمحلا  عــرألا : ةّكفلا  لئاضفلا   ) اهراس نع  ثالثو  ةّحملاو ) ءاجرلاو 
سّدقلا زمري إ  همون  رئاسلا   مهعي  خيش  ّمث  لُسرلا ،» لامعأ   » زج نالّثم  ناخشو  لدعلا ،)

ةفا ةّروغلألا  تاملا  ەذه  تنا  اذإ  سخروب  عم  لؤاسلل  اقحال  دوعنسو   ) ەاؤر اقلتم  اّنحوي 
تارفش ىدحإ  إ  بجتس  نأ 

ّ
اه ع  ص 168 ، دكؤت ، هسر  تنا  اذإ  ّح  دهشملا ، ةءارقل 

(. ءانع ال  اهكرد  َنا  طسولا  علا  ئراق  ّنأو  ةقحلا 
هلالض ع  اروف  هخّت  َو  .اهي  ْنأ  لق  ّح  بلقلا  ةصب  اهفرعو  تاب  ناد  ىري 

ّح  هتبطاخم  نع  ْتزجع  نأ 
ّ

اه مهيلع  ّدرت  هلجأ ، نم  ةكئالملا  اهفطعتس  ذو 
ْ

.هكُت  ّح  قباسلا 
، فصاعلا راوحلا  اذه  دع  .ەدشر  ّدسل  محجلا  لفسأ  إ  ه  لت  ْنأ  اهيلع  َنا  نأو 

ّ
اه مالحألا ،

فلخو اشهن  ةرفاظلا  ةعلا  ّضقنو ع  دِسفُملا ) روطامالل  زمر   ) لي  ذإ 
ْ

دهشملا ، بلقني 



هناج إ  اهيلعو  دعتت ، لا  ةعلا  ع  عــو  ناطشلل ) زمر   ) نت رهظ  ّمث  .هشر  مار  اهيلع 
ّكش الو  ةاهنلا   ەذه  .ناد  رظنت إ  امدنع  ًةغ  طوسلا  اهدلجو  ةءاذب  اهلّق  درامو  سموم 

ةّناسإلا وأ  ةّنامورلا  ةّروطامالاو  ةسنلا  نم  ّل  لالحنال  ّيداشرإ  فدهب  ةّحم  ةداعتسا 
دع ةدحاو  سودرفلا »  » تاومس ءاقترال  أّهتي  نادو  هتياهن  نألا  كرد  رهطملا » و« ّمهملاو ، .ءاعمج 

تاظحل لش  ةعرأ  وأ  انع  ةثالثب  كسمن  ْنأ  وه  ددجلا ، ەدشرم  تاب  ادجاو   ىرخألا 
.تاو داعتسملا  ءاقللا  اذه  ةّماه  

ثحي تفتلا  ويلجرڤ ، دقتفا  امدنع  وهف  .ناد  كولس  ةلوفطلل   ةحسالا  ةدوعلا  ّوأ 
ً

كانه  - 
قيل ام  ةسلخ 

ً
بحسا  دق  ناد ، هجتت  دع  ويلجرڤ ، َنا  هّمأ :» إ  ٌغص  تفتل  ام   » هنع

امهفراعت داعتسا  نأ 
ّ

ه اضأ  ءالا  ناد  شهج  تاب ، خيت  مامأو  .هتّمهم  نأ  ٍمظع  ّل 
ةداعتسالا ەذه  ّنأ  نم  هسر  هلإ  ش  ام  ّمهمو  .ةعساتلا  ّنس  امهنم   ّل  َنا  امدنع  لّوألا 

ف اذه ، و  .ةواسقلا  ددشو  مهج  نئا  ناد  نع  ةعاشُملا  ةروصلاو  ضقانت  ةلوفطلل 
ركذ ام  ةّهلإلا ،  ةاغلل  شعنُملا  ءاوهلا  ةسمغنم   ةرظن  ةرظنلا ، ةّعون  ّلظت  «، » رهطملا »

وأ نْدع  ةّنج  ةلاوتملا   ةّروغلألا  َدهاشملا  معف  ام  وه  ّفطلا  راحسالا  اذهو  .لفطلا  ةرظنب 
ص167). « ) ّتك ٍلقث  ّيأ  نود  نم  انيلإ  اهلصوو  ّرألا  سودرفلا 

ادمولا  » لما ناد   مسا  اهيف  عمس  لا  ةدحولا  ةّرملاف  .ةمسلا  ةلأسم  اناث  كانهو  - 
، لوق هسفن  رعاشلاو   ) ءاقللا لّوأ  ناد   ةطاخم 

ً
اهسفن  تاب  مسالا  اهيف  قطنت  نإ 

ّ
ام ةّهلإلا »

قثنملا مسالاف  ص169 ،)  ) هسر ْتتك  امو  ةرولا .)» لعف   » مسالا نّود  نإ 
ّ

ام نإ 
ّ

ه عضاوت ، نع 
ه رو  رَخآ  نئا  هغوص  ْيأ  « ) تنأ «ـ لا انام   هل  حجو  هحاص  دوع إ  ةبحلا  مف  نم  انه 

زجان عيقوتب  لّذو  ةّه  نآلا  هحنم  وهو  لق  نم  هل  ّهؤم 
ً

رعاشلا  نك  مل  انام  ةَّخآلا ،)»  » إ
ّكش الو  اهجامال  « ) نحن  » مض ماللا  تاب  لصاوت  اذه  ح  .ةقحاللاو  ةقاسلا  هلامعأ 
مِعنأ الأ  (: » ائاهن ا  ةمحتلملا  ناحورلا 

ّ
ة ةسادقلا  ّلحم  وه  يذلاو  هنم ، ملتت  يذلا  عقوملا 

لوق هسفن ، ةَداعتسملا  ةلوفطلا  مجعمل  ةلصاوم  و  تاب .»! اقح  نحن  اقح ، نحن  رظنلا !
«. ةساق

ً... اهنبال  ٌّمأ  ودت  ام  ُهل  تد  نإ 
ّ

اه ناد 
هلإ  ةسلا  ةّللا  تاب  ةققح 

َ
سدحلاو  روعشلا  ناد  طاقتلا  ةلأسم  اثلاث ، كانهو  - 

رّوص ذو 
ْ

.اهحمالم  ّبي  ْنأ  لق  ّح  نلا  ةع  ع  اهباقا  ىدل  اهيف  اهفرع  ةفطاخ  ةظحل 
وهف ضرألا ، اهنع ع  هَنلغش  اللا  تاخألا  هفغش  عو  اهنع ، ەداعتبا  هخّت ع  تاب و 

تسا لا  ةئدلا  ةظحللا  كلت  و  وألا ، اهترؤب  إ  يأ  ءارولا ، إ  نس  ةقالعلا ع  دوع 
«. زمرلا ةققح   » وأ ةروّصلا » ةققح  هسر ب«ـ ەوعدت  ام  ەرظن  يرانتروپ   وأ ب  تاب  اهيف 

ّوصلا ثالاو  ّيدوملتلا  ثالا  نم  ّل  طاترالا   اذه  وأ  روّصتلا  اذهل  رئاظنو  هاشَم  هسر  ىرت 
هجو ّرع  نبا  اهيلإ  عفر  لا  ةّللا  وأ  ةزمارلا  ةروّصلا  ىوتسم  لعفلا  ركذت  ةقالعلاو   ) ّالسإلا
ةرظن ف  ، » هسر ْتتك  امو  قاوشألا .)» نامجرت   » هناويد ماظنلا »   » اهاّمس لا  هتبحم 

، ضرألا ءارو  امّم  ةققحكو  عئار  ّرأ  قولخم  تاب ] يأ   ] اهيلإ رظنلا  مّت  ةدحاو  ةاسمو  ةدحاو 
ص 170). « ) ّخشلا هالم  ەراتعا  زاتما  يذ  ٍلعاف  إ  ه  وم  ةّصوصخ  يذ  فْشك 

ةّفْرحلاو قباطتملا  غ  وأ  ّكوذثرألا  غ  هناجو  انتملا  غ  ناد  حمط  ّنأ  هسر  فضتو 
هش ةلاهب  ەّدمو  ّيوامس  ماقم  هلالحو   ّرأ  نئا  قلعتلا  اذه  قورملا   نم  عن  ةّمث   ) ةّبهذملا



ضحدلل ب لاقلا  غو  ّيروفلا  طاترالا  كلذ  نم  ةّروحملا ، ةقاإلا  كلت  نم  هناتأ  نإ 
ّ

ام (، » ةّبن
وأ ةلاسر  لماح  هسفن  ناوألا  ناد   نم  لعج  ّانثسا  ثدح  نإ 

ّ
ه .ةداس  يَوذ  انأ » و« َتنأ » »

ةقالعلا رهوج  ەانكتسا  ةداعإ  لخدملا إ  اذه  ةمتاخ  دوعنسو   ةحفّصلا ، سفن  « ) ةّمهم بحاص 
(. هسرو سخروب  نم  ّل  تاحورطأل  ةنراقم  ةءارق  تاب ع 

.تاب مال  هلع  يوطنملا  سردلاو  ّوثمألا  حملا  ةلأسم  اخأ  كانهو  - 
لا تا  ّتحت  قحاللا  اهراهناو  ةسنلا  ن  ةع  لوصو  دهشم  هلع  يوطني  ام  انظحال 

رثأ نادل ع  تاب  مال  ّلظ  اهنم  ّمهأ  .ةّصتو  ةّداشرإ  ٍتااغ  ةهّجوم  ةحََم  نم  ّنتلاو 
ىأر مال   ) اهيصتغم نم  ةعلا  صلخو  أس  اذقنم  ّنإ  احألا  ةغل  ُهل  لوقت  .دهشملا ف  كلذ 

ةّروطامالا ذاقنإ  لمألا   هلع  دقع  ناد  َنا  يذلا  عباّسلا ، يه  روهظ  اؤبت  حاّلا  هف 
ثعاوب نع  ناد  اهلأس  امدنعو  ّولا .) مالسلا  لالحو  ّقحلا  اهنام  ةسنلا إ  ةداعو  نامورلا 

ّ
ة

ةلصافلا ب ةفاسملا  يأ  اهعّتا ، لا  ةسردملا »  » ةققح فرع  ْنأ  هلع  ّنإ  ُهل  لوقت  ضومغلا ، اذه 
ءامك ، » ّرع نبال  ّاحورلا  جارعملا  صصق  بلغأ  اضأ   ەدجن  ام  اذهو  .ّسلفلاو  ّلإلا  ماللا 

ال امدنع  ةّنالقعلا  ةفرعملا  وأ  ملعلا  باطخ  روصق  نع  فشلا  تت  لا  ثم ،
ً

ةداعسلا »
نع ثحي  ْنأ  ئراقلا إ  دق د  محجلا »  » َنا  ناد  ّنأ  هسر  ركذت  .قيمع  نامإ  هحاص 

مّدقتن بك  لمع  ّل  عو  هل ، هلمع  ي ع  أدم  اذهو  ةغ .» ٍتابأ  باجح  تحت   » ةققحلا
عوم ةلاّعف   ةمهاسم  َلعف  ةءارقلا  نم  ةلعاج 

ً
ضعلا ، اهضع  ەانع  ءتو  ةاغ ، ام   هف 

.بك ٍقّوذتو  طانسا ٍ
 



« سودرفلا  » ةءارق ث -
نم نأ 

ّ
ام سودرفلا »  » ناد  سّسؤي  ثك ، هف  هلعف  امّم  أ  ل  رهطملا ،»  » َلعف  املثم 

ام ةثلاثلا  ءامسلا  إ  سلوپ  سّدقلا  جارعم  نع  رطسأ  ةعض  نم  اقلطنم  ةقاس ، ال  وأ  رفصلا ،
اهاوتحم ريدقت  مويلا  انيلع  ذعتي 

ّ
ر لا  ةّفشلا  تااحلا  ضع  نمو  ددجلا » دهعلا   » اهــوري

، رهطملا َع  ةلحرلا  ةورذ  ەداترا  لش  يذلا  ّرألا » سودرفلا   » نم انه  ناد  جخ  .اهادمو 
ّمث  هللا ، إ  ش  ةّعشم  ةطقن  اهتعسات  ىري   لا  عسلا  تاومسلا  افذقنم   هسفن  دجو 

ةّئوض تالكشو  تالافتحا  انه  ركتي  وهو  .صلاخ  رون  نمو  ةتباث  ءامس  لا   ةاعلا  ءامسلا 
ةفسلفلا نم  بهذت  لداعلاو  سّدقلا  عم  تاراوحو  ّيواطو  ّئالم  صقر  دهاشمو  ةّتوصو 
هتجتب قَّرؤملا  لضانملا  مومه  ّقِشاعلا إ  دجولا  ةفسلف  نمو  ّسملا ، نافرعلا  ةّئالوكسألا إ 
ةّناسإ لش  يذلا  هل  اذه  .تاومسلا  اعأ  اهل   اهمومهب  اهّجزي  ضرأ  ةّضرألا ، ةّخراتلا 

ةجت .بولطملا  نمثلا  هلجأ  نم  عفدت  ْنأل  ةّدعتسمو  قّيضلا  اهط  قاخا  إ  ةقاّوت  ةزواجتم ،
وأ ّاسإلا  زواجت  ) transumanar ةدحاو : ةمل  ةمجلا  اصع ع  ّلظ  عف 

ً
اهلجأ  نم  حج 

(. هقاخا
رعشلا ركفل  ةفالا  ةأدهلا  الو  تقولا  نادل ال  محجلا  تااذع  عدت  مل  نولوپأ : ءاعدتسا  - 

فك انظحال  ْنل  .لوقلا  زاج  اذإ  رعشلا  ركف  ْنأ  نود  نم  ارعش ، ركف  َنا  .اهاّإ  هقاخا  ىدل 
ةدوشألا نم  وألا  تابألا  ذنم  نآلا ، .رعشلا  نع  رواحتلاو  رعشلا  كفتلا  رهطملا  دعتس  

عتي يذلاو   ) لاقْني ام ال  ةراعلا  ةقالعو  ّيرعشلا  ماهلإلا  ەكفت إ  هجّتي  سودرفلا »  » نم وألا 
ئدا .ةّعشلا  ةّلمعلا  ه   علطض  ْنأ  ئراقلا  نم  رظتنملا  روّدلاو  وق ،)

ً
ُهل  حج  ْنأ  كلذ  عم 

ةجاح وهف  رهطملا ،»  » ةاد ماهلإلا   تاّر  ةنوعم  دتسا  َنا  اذإ  نأ ،
ّ

ه ناد  حّ  ءد  يذ 
لش الو  .امهيَتل  ّيرعشلا ، ماهلإلا  لج  سوسانلا ، َورذ  إ  يأ  اضأ ، نولوپأ  ةنوعم  إ  نآلا 

ةقالع ةدصقلا ) قاثنال  لماعلا  وأ  لاعفلا  راظتنالا  ةمسل  ةمل  الإ  ەذه  امو   ) ماهلإلا ةقالعلا 
إ ناد  بلط  .ةلوهم  فنعلا  نم  ةجرد  غلي  زازفتساو  ءاعدتسا  ل   ةلفان ، ةّعت  الو  ةّبلس 

ساسرام ةروطسألا ، بسح  لق ، نم  َلعف  ام  ەردص ، خفني   نأ  يانلا ، خفاّنلا   هلإلا  نولوپأ ،
ه ركذت  امو  فنعلا ، اذه  ّنأ  ىوس  هئاضعأ .» دْمِغ  نم   » هلإلا هجرخأف  سوملا ، ەاّدحت   يذلا 

دسج ع  انه  لمع  ساسرام ، ةلاح  ام   ماقتنالل  اهّجوم  نوك  نأ  َلد  (، 174  ) ص هسر ،
ماللا ةرول  لجأ  نم  «( َّ... ْخفنتلو  يردص  إ  ذَفنتلف 

ْ
 )» هلخاد نم  ملتي  وأ  هف  خفنو  ناد 

ذإ ّيدحوتلا ، وأ  ّسملا  ماهلإلاو  مدقلا  ّولوثيملا  وأ  ّساللا  ماهلإلا  باي  اذكه  .ّيرعشلا 
رعاشلا ندل  نم  مادختسالل  ةلاق  ةّدام   » الشل ناّعجرملا  ناقسلا  تلو  نم هللا ، ةحفن  ةمللا 

ص174). هسر ، « ) هفده غل  لجأ  نم 
.ةراذلاو ةغرلا  قواس ب  مدع  ءد إ  يذ  ئدا  بجتس  لا  لاقْني  ام ال  ةجت  ذإ 

َ
ْن أدت  انه 

نم بق  ام  ردق   » انركف ّنأل  كانه ، نم  لي  نم  اهلوق  ردق ع  ءاشأ ال  ىأر  نإ 
ّ

ه لوق  نادف 
ةراذلا نادقفو  ةغرلا  ةراقم   » ّنإف هلعو ، وألا .) ةدوشألا  « ) هعت نأ  نع  ةراذلا  زجعت  هتبغر ،

ل  » ەراز يذلا  هسفن  تولملا  نوك  نل  ناد  هفصس  امو  ص 174 .)  ) هسر ناتنمام » ناتّيلمع 
ْنأ ي  ثح  ةردنلا  نم  انه  وه  ّيرعشلا  لوقلا  وأ  ةاتلا  رادتقالاو ع  تولملا .» كلذ  ّلظ 



ام نزو  ناد  عّط »  » ّحو .ّيرعشلا  ماهلإلا  اسراح  لد ، ةهلآل  ةمراع » ةّم   » هّصقّقحت بلج 
نأ
ّ

ام ملتلاو  ةقّخلا  ةااحملاو  زاجملا  ةلاّعفلاو : ةثألا  هتحلسأ »  » ددج إ نم  أجل  وهف  لاقْني  ال 
تاردق اذ  اّح  اشع  لأ  نإ 

ّ
ه ةّنانويلا  ةروطسألا  لوقت  يذلا  سوكولغ  لثم  راص  ول  ّدوي  .ملح   

.ةراّحلا ةهل  اهيش  راصف  ةّلحت 
قالخأ ناد  هّشَيس  ةدصقلا ، اهتداعتسا   َلاوطو  ةّلاخلا ، ةلحرلا  كلت  دادتما  عف  اذكهو ،

.مهعئاط عّبطتو  ءامسلا  لهأ 
ّسم ام  لّوأ  سم  ّيوامسلا  سودرفلا  رفاسملا   أرط ع  يذلا  ّغتلا  ّنأ  انهانا إ  هسر  تفلت 

نالقتي الو  ةهجاوم ، َّ سمشلا  ناقّدح  تاو  ناد  امه  اهف  .هّساوح  لمعو  ةّدسجلا  هتاردق 
قاخالا اذه  ماهّسلا .» لثم   » ىرخأ إ  ةدحاو  نم  نافذقني  ل  رويطلا  ىرخأ  إ  ءامس  نم 

«. ّاسإلا زواجت  ناد ب«ـ ەوعد  ام  ةمالع ع  وه  ةّداملاو  ةّعبطلا  ناوقلا  رئاسو  ةّبذاجلل 
، صوكن ال  ةراذلا  - ةغرلا عا  ضوخو  لاقْني ، امل ال  ةهباجملا  ەذهو  ةعلا  ەذهو  زواجتلا ، اذهو 

نل وهف  ص 175 ،)  ) هسر ه  ركذت  امو  .تاذلا  زاعالا  نم  ء  رعاشلا  ناد  عبط  هل  اذه 
لعف ام  خسملاو  ّيرعشلا  لحتلا  جذومنأ  امهيّدحتو ع  سوناولو  سويدڤوأ  ركذتب  انه  رخافتي 

: دحأ ال- ّدض  رعشلا  لجأ  نم  ەزوحن  قلطم  ق  نع  ةانك  هاطخ  نوكس  ل  محجلا ،»  »
عسلا ماهلإلا  تاّرو  يدهَي /  نولوپأو  اهسافنأ  ثعت  اڤَْيم  ٌدحأ ق /  اهّقش  ام  ُّقشأ  لا  ەاملا  »

(. ةناّثلا ةدوشألا  « ) دألاو ألا  ّبدلا  ُي 
ْنأ ي  اضأ  وهف  .طخلا  روبعلا  اذه  ەرود   ددحتو  ئراقلا  ركذت  نود  نم  اخأ  رّم  اذهو ال 

بغار غص ، براق  اوؤاج   نَمف  .هسفن  رفاسملا  - رعاشلا ًةوسأ  ّساوحلا ، ذوحشمو  ااح  نوك 
ةدوشألا « ) نودقفت ذإ 

ْ
نوهيت  دقف  ، » ةع مهئطاوش  ةدوعلا إ  نوّوعدم إ  رعاشلا ، عاّتا   

نع زاجم  وه  يذلا  ةكئالملا » خ   » لب ف 
َ

نودوعوم ةرماغملا  نولصاوو  نوثكم  نَم  اّمأ  ةناّثلا .)
(. ةّعشلا  ) ةفرعملا

« ةاهناللاو رطخلا   » ع ًةداع  ّلد  يذلا  رحلا ، زاجم  ةداعتسا  صأ  
ً

ةاح  ةروطخلا  ەذهو 
ع ااح  ةقدحُملا  ةاهناللا  ضوخلاو   رطخلا  ساسحإلا  اذه  ّلظسو  ص 176 .) هسر ، )

ساسحإلا  » ّنأ ىوس  .هللا  لا   ةهانتماللا  ةطقنلا  وصو إ 
ً

روط ، ّل  ەانعم   اِّغم  ماودلا ،
وه ل  ةئيطخلا ، لقثل  نعذُملا  مالسسالا  ع  ةمالع  لش  دع  ملو  ابلس ، دع  مل  رطخلا 

(. ةحفّصلا سفن  « ) عاجش فاشكتساو  ةلاّعف  ةفزاجم 
رهطملاو سباملاو ) باذعلا  رئاود   ) تقطنم محجلا  تنّمضت  املثم   : ةّواطلا عَتملا  ماظن  - 

ءامسلا اهيلت  عسّلا  تاومسلا  نم  سودرفلا  فلأتي  ّرألا ،) سودرفلاو  رهطملا  زرافأ   ) قاطن
هسر ركذتو  .ةّداملا  غو  ةتباّثلاو  ىرخألا  تاومسلا  نع  ةلقتسملا  صلاخلا ، رونلا  ءامس  ةاعلا ،

ةّروطسألا انعلا  ضعب  انيعتسم  رهطملا » و« محجلا »  » نم ّل  ءاضف  ركتبا  َنا  اذإ  ناد ، ّنأ 
ةّلفلا فراعملا »  » نم سودرفلا »  » دف  وهف  اهتيمنتو ، اهلحتو  اهتجلاعم  داعأ  دقو  ةّبعشلاو 

متكم
ً

اوامس  احم  سّسؤو  ةّواطلا  عتملل  اماظن  ركتيل  ەع  ةدئاسلا   ةّجولاو 
.فورعم نخآ  ءامظعو  لداعو  سّدقو  ءانأ  هف  فضتس 

تاومسلا ەذه  تاِّرحم  ىري  وهو  .ەع  كلفلا   ءاملع  هفصو  ام  تاومسلا  بتب  ناد  ذخأ 



اهنم فلأتي  لا  ثالثلاو  ثالثلا  تادوشألا  دادتما  عو  .ةكئالملا  ةلّثمتم   ةِّرحملا  اهلوقع  وأ 
لاو  ةكرح 

ً
أطألاو  ىرغصلا  ءامسلا  نم  ّاضفلا  رفاسملا  لقتي  خألاو ، ثلاثلا  دشلا  اذه 

ّدعُ َنا  يذلا   ) رمقلا ءامس  نم  يأ  .دَعأو  عأ  لاو   ىلا  ءامسلا  إ  ضرألا ، إ  برقأ 
ءامسف خــــّملا  ءامسف  سمّشلا  ءامسف  ةرهزلا  ءامسف  دراطع  ءامس  إ  سمشلا ،) نأش  هنأش  اكوك ،

، ةتباثلا مجنألا  ءامسف  عبسلا ، ةكوكملا  تاومّسلا  ەذهو   لحز ، ءامسف  سجلا  وأ  يشُملا 
، ةاعلا ءامسلا  هل  اذه  .اعمج ت  ةقاسلا  تاومسلا  كّرح  يذلا  لّوألا  كّرحملا  وأ  روللا  ءامسف 

(. سوپمألا  ) صلاخلا رونلا  ءامس 
، اهيفو اهعم  ارود  ّح  ءامس  اغلي  ْنإ  امف  .ىرخأ  إ  ءامس  نم  ةماقتسا  تاو  ناد  دعص 

إ مهَسك »  » ناقتري ّمث  هلاقتسال ، تلزن  لا  حاورألا  ضع  عم  تاراوحو  تاءاقل  ناد  قّقحو 
ةلسلس انهو   ) وه ل  دوعصلا  اذه  ع  ناد  ّلد  ّراخ  رثأ  نم  ام  .اهنم  عأ  لا   ءامسلا 

ام ردق  تاب  لامج  دادزا  ثالث : ةّساسأ  تامالع  لضف  هئاقترا  إ  نطف  ةّناد ) تاراتبا 
لامج لّمحت  ةّلا ع  هتقاط  دادزاو  هلوح ؛ روّنلا  ةّدح  مظاعتو  ةّئاضفلا ؛ امهتلحر  نامّدقتي  

.ةناث ةهج  نم  هلوح  رماغلا  رونلا  تالّش  ةهجاوم  عو  ةهج  نم  َمظاعتملا  اهكحضو  تاب 
نع فشلل  ناد  اهلّسوت  ةعرا  ةّنف  ةلح  إ  هسفنب  ئراقلا  هنسو  ەانالا  حاّلا  عيمج  تفل 

، ةاعلا ءامسلا  ًةداع   نومقم  ّواطلا  عيمج  ّنإ  .هناس  بتارم  فلتخمو  سودرفلا  ةعبط 
ددع ةحص 

َ
ءامس  ّل  ناد  داتري  ّح  ْنلو  .هتفرعمو  لّمأت هللا  قرغتسم   صلاخلا ، رونلا  ءامس 

مهتاداشرإ نم  يْده  ع  اهيف  مّدقتيلو  لداعو ، سّدقو  ءانأ  نم  ّواطلا  ءالؤه  نم 
، نارونلا

ّ
ة تارهاظتلا  نم  ّإ  ةغراف  حراسم  ةقاعتملا  عسلا  تاومسلا  انل  فص  لو ال  مهفوشكو ،

ال نولمع ، كانه  .عسلا  تاومسلا  نوعزّوتو ع  ةاعلا  ءامسلا  نم  نولي  مهنم  ارفاو  اددع  لعج 
(، هتلاسر فشكس  كانه   ) ةّناحورلا قطلا  ّدجتسملا   ّلا  ناسإلا  وهو  مهل  ادن  هلاقتسا  ع 

ةفرعملو هسفن ، ةفرعمل  هنوؤّيهي  اذكه  .اهفنتكت  لازت  ام  ةواشغ  ضع  هتص  نع  اوللو  ەونّقلل  ل 
لا ةّعشملا  ةطقنلا »  » ةؤرل اصوصخو  مالظو ، عامتلا  طاقن  نم  هف  ام  ّيدلاو  ّاسلا  خــــراتلا 

.بهاللا اهزكرم  ةنياعملو  ش إ هللا 
.ةنّيعم ةلضف  ةطترم  ةّواط  ةلاح  وأ  ّعم  خل  اصاخ  ادادعتسا  ناد  لاق  ءامس ، ّل   

ل اهيف  ام  ةّناحورلا ، رافسألاو  ةّواؤرلا  تالحرلا  بلغأ  اهلاقن   ةطاطخ  وأ  ةمسرت  ەذهو 
احاورأ لاق  ةرهزلاو ) دراطعو  رمقلا  ءامس   ) وألا ثالثلا  تاومسلا  .ّرع   نبا  رافسأ  اصوصخ 
ةّكفلا لئاضفلا  ىدحب  اهْتهباجو  باولا  ەذهب  ةطترملا  ةّسحلا  تاوهشلا  ضورت  تفرع 

(. لادتعالا  ) ةّساسألا
ىرخألا لئاضفلا  نم  ةدحاوب  تّمت  احاورأ  لاق  يشملاو ) ـــملاو  خّ سمشلا   ) ةلاتلا ثالثلا  و 

حاورأ لاق  ةعاسلا  ءامسلا  و  لدعلا .) حور  وأ  سفنلا  ةّوق  وأ  رذحلا   ) اهيلع ةعوبطملا  
َنا ام  ّل  نم  ذشو 

ّ
ه ةّساسأ  ةمس  لعفلا ) انورقم  نوك  ح   ) لّمأتلا نم  لعجو  ّيلّمأتلا ،

لا ةنماثلا ، ءامسلا  .ّإلا و  سّدقلاو  وطسرأ  رثأ  كلذ   ارئاس  ةّبلسو ، لومخ  نم  ه  طتري 
يأ   ) ەرفظ حيسملا   ىري  ةلصاوتملا ،) ةالصلاو  ةداعلا  نوّمتملا   ) نوّيورلا ةكئالملا  اهريدُ 

نامإلا سّدق   ةثالث  ەتخ  انهو  .ءارذعلا  هّمأ  ةحص 
َ

ەرون ) ةلاه  وأ  ّارونلا  ەدسج  ءاهب  لما 
ةكئالملا  ) نويفولا اهريدف  ةعساتلا ، ءامسلا  اّمأ  ةّساسألا .) ةّيدلا  لئاضفلا   ) ةّحملاو ءاجرلاو 



مهقلخو ةكئالملا  ةعبط  نع  احو  ناد  ّلتي  انهو  ّلإلا ،) دجولا  مهقاحا  نوفورعملا 
ءامس ذإ  

ْ
اعمج ، اهّرحت  لا  ةعساتلا  ءامسلا  ەذهب  ىرخألا  تاومسلا  ةقالع  فرعو  مهبتارمو ،

.لّوألا كِّرحملا 
رونلا نم  ارهن  نادل  ةادلا  ودتو   ّواطلا ، ماقم  و  ةاعلا ، ءامسلا  هسفن   ناد  دج  ّمث 
ةّلزألا ةدرولا  نولداعلا  اهلغش  لا  هفوفصو  ەدعاقم  لش  جّردم  إ  ەرظن ، ەدّوعتي  امدنع  لّوحتي ،

، ەداشرب تاب  لق  نم  ضَّوفملا  رانرب  سّدقلا  ةدعاسمو  ماتخلا ، و  لداعلا .» ةدرو   » وأ
ةّثولاثلا ةؤرلا  قيقحت  نمو  هللا  إ  زمرت  لا  ةّعشملا  ةطقنلا » « ـ ب قيدحّتلا  نم  ناد  نكمتي 

(. دحاولا ةثالثلاو   نَخآلا  ةثالّثلا   نم  ّلو  ةثالثلا  دحاولا   )
تاءامإلا نم  عّنتم  ٍقسب  ەّدمو  همسر  رفاضتت   ذاّخألا  روبعلا  اذه  وأ  ّيوامسلا  حملا »  » اذه

.اهّمهأل ضرع  انه  ةددع  ةّعادإ  ٌتاّلاوأ  تارهاظتلاو 
« سودرف  » نع داعتبالا  أطخ  هسر  رظن  اناعم   ضع  بكتري   : ءانغلاو سوملاو  رونلا  - 

ّلا ّيدلا  ّنفلا  ةدئاسلا   ءاوجألا  اهيش  ائش  هف  اودج  ْنأ  قوتي 
ّ

نوع نأل 
ّ

مه هتءارق ، لق  ناد 
ةثالثلا دشانألا  برقأ  ةققحلا  وه   سودرفلا »  » .ةجَمم ةّطغ  ةاترو  ةوذعلا  ةطرفم  قر 

ّ
ة نم 

حــــر  » نم اعون  ثدحُت  دشلا  اذه  مسرت ع  لا  ةّلفلا  ةاحلاف  .ثدحلا  ئراقلا  ةّساسح  إ 
و تاو ، ناد  ّيئاضفلا ، نفاسملل  ةّسوريإلا  ةّوقلا  إ  ىف  تارادملا .» عيمج  زاتجت 

لـ ةّنامإ  ّل  قيعتف  تاحوللا ، وأ  تالكشلا  ةّدجو  نانحلا  ةجرد  ثح  نم  ةظحل  ّل  عّنت  
ص 179).  ) ّيداشرإ وأ  ّعو  ٍد  اهدومج   وأ  ةاحلا  خت »

ّ
»

ّخادلا ەرّوطتو  ةدعاصتملا  هتامانت  ّيرعشلا   لمعلا  ةّمانيد  ضقلا ع  رداق ع  ئراق  ّيأ  ّنإ 
رونلا  ) ةدودعم انع  ع  بعللا  ناد  اهحجا  لا  ةهانتملا  غ  هش  تالكشّلا  ذَخؤيس 

ةغلا ليختلاو  راتبالا  ع  ةردق  نع  اعم  مغنلاو ،) نوللا  تاناجرهم  وأ  ةّصاخ ، تاوصألاو 
لا ةّبالقنالا  ەذه  نمض  تاءامإلا ، دأو  تاءاحإلا  عيمج  نّودت  ةكرح  ةاتك   .شاهدإلا  
هلإ راشأ  يذلا  صرحلا  اذه  عم  ةققحلا ، باطخو  زاجملا  باطخ  لق ب  نم  ةسر  اهيلإ  تراشأ 

ّورلا رعاشلا  ش  امثيح  امئاد ،» ةّسح  قالطنالا  ةطقن  ع  ءاقإلا   » ّيدراوغ  ونامور 
ص 179). هسر ، امهركذت  « ) ادأ ءاشألا  لصأ  ناد ال ي   » ّنأ ماتشلدنام ع  پسوأ 

ةّكفلا اهتاّفلخ  إ  هلمع  نم  ءزجلا  اذه  ناد   اهمسري  لا  رونلا  ةّتارهاظ  هسر  عجرُت 
تاّلاوأو ّيويح  ءاضف  حاجا  لّثمتملا   ّفلا  هسسأت  سّملت  اندعاس   لا  ةّقفاتيملاو 

ةثدحم ةّنوطالفأ  اقفاتيم  نم  ناد  قلطني  .اهيمانَتو  ةّتارهاظلا  ەذه  قّقحت  حيت  ةَركتبم 
امهؤرقنف رهطملا » و« محجلا »  » ّدترن إ انلعج  امّم  اذهو  .خلا  روّنلا إ  اهيف  زمري  ةّيطسغوأو 

.هف رونلا  لمعو  سودرفلا »  » ءوض ع 
ةانك وه  رهطملا  هجّردت   وأ  رونلا  حجرأتو  ّلل ؛ اغاط  اروضح  سكع  محجلا  رونلا   باغف 

ەراشناو رونلا  تاث  اّمأ  .خلا  مهيعس إ  نّهطتملل   نّمملا  ّيناسإلا  ءاقترالاو  ةروصلا  نع 
.خلا قلطم  وأ  سألا  خلا  لا   ةّهلإلا  ةحلا  نم  باقالا  ةمالعف ع  سودرفلا  دعسلا  

: اساسأ اعشو  احور  اددجت  ناد  فض  ةّحورلا ، هتالالدو  رونلل  ّانيدلا  جرّدتلا  اذه  و 
وأ تاجرد  لامتحا  ةرداق ع  علا  تنا  اذإف  .ةَّ  ةرهاظ  رونلل إ  ّفاتيملا  موهفملا  لّوح 



ةّسفنلا تاردقلل  لّوحتب  ةرولا  قفاي  سودرفلا  روبع  ّنأ  ع  اذهف  رونلا ، نم  ةنّيعم  تاّم 
نادل ّخاد  رّوطت  ادهاش ع  رهطملا » و« محجلا »  » روبع َنا  ص 180 .) هسر ،  ) ةّنهذلاو

ّرألا  سودرفلا  داترا  ذنم  ْنل  .ائشف  ائش  هتعاذل  لما  رهاوظلا   قمع  ع  هف  ضق 
سكعت  ّساوحلا » ةل  ةداعإ   » نم اعون  سملن  سودرفلا »  » دش دادتما  عو  رهطملا » »
ەدعاس  ةددج  ةدالو  وأ  ةت  ةداعإ  .هعوو  ناد  رعاشم  لّوحت  ةلاوتم  راوطأ  و  قمعلا 

ةّماتخلا ةؤرلا  قيقحت  نم  خألا  روطلا  ناد   نكمتي  ّح  ّواطلاو  تاب  نم  ّل  اهمامتإ 
ةلاش ّح ع  ناسكعني  اهباغ  وأ  نارونلا 

ّ
ة ەذهف  هسر ، ه  ركذت  امو  .ةقلطملا  ةؤرلا  لا  

ناد ع نوبطاخ  مهارت  رهطملاو  محجلا  .رفاسملا ف  َيعل  ةثالثلا  تاتولملا  ناس  روهظ » »
حاورأ ُهل  جتتف  سودرفلا  اّمأ   .ءاوهلا  ةمسرم   ةمدقلا  مهداسجأل  موسر  لا   مهحاشأ 

.ةّحملا نم  ةهتلم  لَعشو  تامامضإ  ةئيه  ّواطلا  

عملا ةّيد  ةجت  ةّهلإلا » ادمولا   » دجن  الف  ّيدراوغ ، ركذ  امو  ساسألا ، اذه  عو 
ص هسر ، ەركذت   ) ّولوپأ - ّنويد خذو  لعف ، رارق ، ثدح ، اهيف  ء  ّلف  .ةمللل  ّيدلقتلا 

.(181
، وه ةسدنهلاو  ماظنلا  هلإ  نولوپأ ، ّنإف  صقرلاو ، ةّناوشلا  ةثولا  طتري  سويسنويد  هلإلا  َنا  اذو 

ةكرحلا إ  نولا  عفد  يذلا  سوملا  حورو  ّمشلا  رونلا  زمر  سروغاثيف ، عاتأ  َدنع  اصوصخ 
نع نوكت  ام  دعأ  رونلا ، عم  اهلفات  سوملا ،  ّنأ  انهانا إ  هسر  تفلت  انهو  .هتراثيق  ماغنأ 

ةعافدنا أت  نإ 
ّ

ام َف«ـ ولوأ ، بتك  امو  ل ، .مويلا  سانك  ةّئاعشلا   وأ  ةّجروتيللا »  » اغألا
سوم وأ  ةّنولا  سوملا  ثدحُتف  ةنياتم ، تاجرد  طسولا  ءاوهلاّزهتل  ءامسلا  رئاود  فلتخم 

« ماغنألا هج  اهتقع  رمقلا  ةرئاد  عفرت  ع ح  اففخ ، امغن  قلطت  جولا  ةرئاد  اذو  ...تارادملا 
ص 181). ةسر ، ەركذت  )

اضأ انهو  .ىرخألا  لّترتو   دشُت  ّغت ، ّواطلا  حاورأف  .ءانغلا  كلذكو  ذإ ،
َ

ْن سوملاو ، رونلا 
ةعومسملا منالا  ةّعون  نوكت  لحز ، ءامس  ناد  غلي  امدنعف  .ةّرو  ّساوحلل  ةت  ةداعإ  نوكت 

ءامسلا ةّنوفمس   » عاطقنا بس  نع  ناد  لأس  ذو 
ْ

.توكسلا  حاورألا  عيمج  مزلَت  ثح  اهيف 
ناسإ

ّ
.نا عمس و  هدل  لاز  امف  هحرجت ، ّح ال  ْتتكس  نأ 

ّ
اه ّواطلا  حاورأ  بجت  ةذعلا ،»

عامس ىوقو ع  هتاردق  عسّت  هتلاه ، حيسملا   ىري  ثح  ةتباثلا ، مجنألا  ءامس  غلي  امدنع  ْنل 
هش ام  رودتف    » ةلحرلا ةاهن  اّمأ  ءامسلا .» ةتوقا 

َ
 » َمم ّغت  قرلا 

ّ
ة ةغلا  سوم  سوملا ،

ص 182). هسر ، « ) هف ةدحولا  سوملا  ّصنلا   تامل  سوم  حبصت  ذإ 
ْ

قلطملا ، تمصلا 
مّدقتي ّلإلاو ، ّيوامسلا  اهحمو  ةّواطلا  وأ  ةّطغلا  تارهاظتلا  ەذه  مامأ   : ءامحلا صقر  - 
هسر ەوعدت  ام  مسري  ثح  تجافملا  زانتالاو  نالا 

ْ
طاغض نم  تراص  ةاتلل  ةكرح  ناد  

راثآ ّلتل  روذنملا  هئراق ، ركفل  تقولا  ناد  ىدل  دع  مل  .ّلتملاو  ّثالا  ةفاسملا ب  نم  عنب 
ةّداملا نِّودم »  » ىوس هسفن  انه  ناد  وعد  الو  ةكئالملا .» نم خ  َك  و« تولملا » لالظ   » نم

اذه  » وأ عأ » يذلا  اذه   » همسا ع  يذلا  ناتان  ّنلا  عم  ههامتو  .وه  اهاّقلتي  لا  ةضماغلا 
إ ش  نك  مل  اذإف  بهاولا ،)»  » وأ بهي » يذلا  اذه   » ناد مسا  ع  ( » ح  َبهو يذلا 

« ةّواطلا هتمتاخ  هتاذ  قبس   دعو  عئار ، توق  ّلقألا ب«ـ دع ع  وهف  هلمعل ، ةّئوبن  ةعبط 



ص 183). هسر ، )
رودتو ةددع  راونأ  مهنم  بقت  ءامحلا ، لئوم  لا   سمشلا ، ءامس  تاو  ناد  غلي  امدنع 

ّوهاللا ەركف  وه  رثأتملا  ّإلا ، ساموت  سّدقلا  اهعلطم  ناد   ّم  .ّغت  امف  اثالث  امهلوح 
وأ سّدقلا  حور  ملتتو  .اجات  هلوح  نم  نوعنص  امكح  ع  دحأ  سّدقلا  هل  مّدق  .ّسلفلاو 

ّنادلا ّيرصتلا  وأ  ّثمتلا  ءارجإلا  بسحو  .مراصلا  ةقطنم  تقمو  ّيركفلا  هاطخ  هتلاه 
ص 183). هسر ، « ) صقرلا ةقاشر  اهلّثمت   روفلا  دجت ع  تاجاتنسالا  قد 

ّ
ة  » ّنإف دوهعملا ،

ةّطسورقلاو ةّنانويلا  تانوقإلا  ّنأ  انركذت  هسر  ّنل  صقار ،» هلب  ّإ  نمؤأ  نل  : » هشين بتك 
فلؤم لق  ضحملا  ةّدجتلا  هتق  توهاللا  نع  عي  ام  صقارلا ، سّدقلا  روص  ةلفاح 

.ثك تشدارز » ملت  اذكه  »
صقارلا ساموت  سّدقلا  رون  هلعج  ةقطره   وأ  اقورم  ضعلا  اهيف  ىري  لا  ناد  اعاجش  جتتو 

يذلا دّرمتملا  ّسرألاو  ّيدشرلا  ركفملا  هيجس ،)  ) ييجس اهنب  ٍتاّصخش  حيدم  همامأ  قطني 
ةلداتم تاثأت  وأ  تاقالتب  كفتلا  نكم  .هسفن  ساموت  سّدقلا  هتاح  هنادأو   ةقطرهلا  مهُّتا 

ناد هعض  يذلا  حيدملا  اذهل  عفادك  كلذ ، حّجرت إ  هسر  ّنأ  ّإ  .قَحالملا  ركفملاو  سّدقلا  ب 
يذلاو خألا  هاتك  ييجس   هتك  ام  وه  هَراحو ، خألا  هنادأ  ركفمل  ساموت  سّدقلا  ناسل  ع 

توم الإ  َوه  ْنإ  ةفرعم  ال  شعلا  ّنإ  «: » ةركفملا حورلا   » باتك لاتغالل ، هضّرعت  لعف  اروتبم   
ّاجإ رخآ  هجو  ةحماطلا ، ةفرعملا  ةرماغم  ددج ، نمو  ذإ ،

َ
ْن ف ، ناسإلل .» لذر  نفدَمو 

ص185). هسر ،  ) هل انق  هف  ل  وأ  هسفن  هف  ناد  دج  رماغملا  سلوعل 
َسّدقلا حيدمل  تلما  تدوشأ  ناد  صّصخ  اهسفن ، سمشلا  ءامس  داترا  ءانثأ   

لمحت ةّفشقت  ةّعمج  وأ  ةلم  امهنم  ّل  سّسأ  دقو  كيمود ،)  ) وغْنمدو اوسارف )  ) وكسشنارف
ساموت سّدقلا  ه  قطني  وكسشنارف  سّدقلا  حيدم  ةّنايمودلاو .) ةّكسشنارفلا   ) همسا

« ةّطارقومدلا  » نم ب  وه  .ەروتنڤانوب  سّدقلا  ه  قطنيف  وغْنمود  سّدقلا  حيدم  اّمأ  هسفن ،
ەروتنڤانوو ىوهلا ، ّانمود  هسفن  وه  نأ 

ّ
ه عم  وكسشنارف  حدتم  ساموتف  ةّعشلا : وأ  ناحورلا 

ّ
ة

نم ددع  ما :
ً

اقواس  تدوشألا  ب  ىرتو  .راتخالا  ّاسشنارف  نأ 
ّ

ه عم  وغْنمود ، ع  يرطُ 
هتلم هلإ  تلآ  يذلا  لملاو  هلاضنو  امهنم  ّل  ةأشب  لثامم  كذتو  امهنم ، ّل  حيدمل  واسم  تابألا 
كلذو .وكسشنارف  سّدقلا  ەاجّتا  ناحجرلا   ضع  حجْرت  ناملا  ةّفك  ّنإف  كلذ ، عمو  .هتّيعمج  وأ 

راتخالا اذه  رقفلا .» ةدّسلا   » نم هجّوب  ناد  ەوعد  ام  َرقفلا ، سّدقلا  اذه  راتخا  نم  ثعاب 
ءوض ةلمالا ع  هتلالد  ذخّتي 

ْ
وهو  اددج .» احسم   » هف ىري  ەروتيڤانوب  سّدقلا  لعج  يذلا  وه 

زمر ذلا ،»
ّ

ةئ  » عم ّداضتلا  فق  رقفلل  راتخا  .ەادموك  لما  ناد  هلع  سّسؤي  يذلا  مَقلا  ماظن 
نأ
ّ

ه هسر  ركذت  يذلا  هعاونأ  ّل  مهنلا  عم  ّداضتلاو  محجلا ،»  » ةاد ناد   مجاهت  لا  لخلا ،
وه  اهنيد  لا  ةدعاصلا  ةّزاوجلا  ضرم  كلذك  ل  بسحف ، ةّدرف  ةئيطخ  نادل  لش  نك  مل 

دلوت لا  ةئجافملا  حارألا  إ  ةّعش  تادرفم  اشم  محجلا ،»  » نم ةع  ةسداسلا  ةدوشألا 
ەاجّتا لعف    » وه نإ 

ّ
ام رقفلل  وكسشنارف  سّدقلا  راتخا  ّنإف  هلعو ، .ةسرطغلاو  فاإلا 

هنع بي  يذلا  َحدملا ] ب   ] قواسلا ّلخ  يذلاو  طرفملا  باجعإلا  عبي  انه  نمو  ةققحلا ،
ص 187). هسر ، « ) هنع امغر  نأ 

ّ
ام ّصنلا 



وأ اعوضوم  بضغلاو  ملألا  ةسرولف   راضحتسا  لش  فك  انيأر   : هفالسأ دحأ  ال  ناد  - 
ضرألا ناد ع  ةّمهم  صخشو  اهراضحتسا ، لشسو  ةّهلإلا .» ادمولا   » ةدواعُم  ةمث » »

ناد  هقتل  يذلا  ادغاشا ، عألا  ەّدج  عم  ناد  راوحل  ةّساسألا  ةّداملا  ةّعش ، ةّمهم 
اّمأ ادتملا ، ةسرولف  اح  ّبصني ع  ةقاسلا  تاسانملا  ناد   بضغ  نا  .خــــّملا  ءامس 

هجوو ةسرولفل  مدقلا  هجولا  ب  ةنراقملا  دقع  ْنأ  هل  حيي  نامزلا  ەروضح   دعُ  ّنإف  فلّسلا 
إ ةرهازلا )»  » اهمسا ع   ) ةّتانلا اهتيفاع  نم  اهقالزنا  ةداسلا ع  لما  ّؤي  ْنأو  حلالا ، اهنهار 

ةلمع نرولفلا ،»  » هتمالعو  ەدسجت  دج  عشج  .ّيداملا  عشجلا  اهلالحناو   ةّعامجلا  نانأ 
ّ

اهت
تاراضملا لاجم  ةخألا   تلخدأ  لاو  ةنيدملا ، مسا  نم  ةخسلل ، ا  اهمسا ، ّقتشملا  ةسرولف 

اهيف عمت  تنا  ةقاس  ةاح  باسح  عو  ةلادعلا ، باسح  ع  ةدوقعملا  تاقفصلاو  ةّوروألا 
.ةماحلا اهراوسأ  ءارو  نمألا 

اوضرعل ع كّتهتملا ، ّيروشآلا  كلملا  لاادانراس ، ەاشأ  ُدع  رهظ  ْنك  مل  ەّدج ، هل  لوق  كاذموي ،
.هتأرماو لجر  ممحلا ب  لصاوتلل  ةعئارلا  لهاجملا  سرعلا و  ةرجح  رود   ام  ألملا 

، مداقلا ەافنم  ەّدج  هل  أّني  انهو  .ناد  لقتسم  ع  ّبصني  راوحلا  نم  ّمهألا  رطشلا  ّنل 
تنا امهم  ىأر  ام  ّل  لوقو  ّيرعشلا ، ماللا  عالطضالا  إ  لق ، نم  تاب  ْتلعف  ام  ەوعدو ،

هحصنو ەدرفم ،» اح  لش   » نأ هعس إ  ّدجلا   ەدّي  .لوقلا  لعف  اهنع  رفسُس  لا  جئاتّنلا 
، رئاث وأ  ّن  ّل  ةس  امف   برجلا .» مهباصأ  امثيح  مهسفنأ  نوكح  نخآلا  ارات   » ماللا

ةلاح ام   ةلادعلا  باطخ  ع  اصنم  نوك  امدنع  اصوصخ  ّيرعشلا ، لوقلا  ةرماغم  نّمضتت 
، ةّعشلا ةاحلا  ەذه  تاتسملا   دّدعتت  اذكه  .اجعزمو  احضاف  امداص ، ام  اناج  ناد ،

ّصنلا َراثآو  ةاتلا  كلتل  ةاعملا  َثادحألاو  ٍةاتك  َعومو  ةلحر 
ً

هتاذ  ٍناوأ  ئراقلا   دهشو  »
ص 190). هسر ، « ) هسفن وه  هَتءارقو  لئاوألا  هئاّرق  بوتكملا ع 

نم ثعاب  هقالس  يذلا  روجلا  نم  مئادلا  ناد  زاحا  انهانا إ  ةقاسلا  ةرقفلا  تفلُت  لا :
ّ

- 
ىري .اهلئوم  يشُملا )  ) سجلا ءامس  لش  لا  ةّوامسلا  ةلادعلا  هتو  هّعت  تاو  .هتباتك 

َلدعلا اوّبحأ  «: » ةمحلا رْفس   » نم وألا  ةراعلا  فورح  اهعامتجا  مسرتو  ّغت  ةّنارون و  احاورأ 
ّمث  M فرح وه  ةراعلا  نم  دحاو  فرح  راونألا   - حاورألا عيمج  زكت  ّمث  ضرألا .» نومحت  نَم  ا 
ةلادعلا ع قيقحتب  ندل هللا  نم  ةفلملا  ةادألا  إ  زمري  ّلا  اذه   

َ. إ  ّمث  ةقنز  لّوحتت إ 
لط عــــقتب  لا  قطني  ْنأ  ّبطلا  نمف  اذلو  .ةّناموّرلا  ةّروطامألا  اخرات إ  زمري  ام  ضرألا ،

ةحلا ةنادإلا  ةغل  كلذ  لعف  وهو  .بقاعتملا  نئاجلا  كولملاو  نيدسفُملا  ةسنلا  لاجرل 
إ عجرن  مل  ام  مهيلع  هيع  ام  كردن  كولم ال  إ  احملت  حّمل  ْنأ  ىوس  اناحأ  لعف  الو  اناحأ ،

.ّيرعشلا ملل  ةقفارُملا  اوحلا 
عمتج ام  .هتأه  نّولشو  هف  نورقتس  لداعلاو  ءانألا  نم  ددعلا  نم  لا  ءاضعأ  نّوكتت 

.اهقاروأو ةّلزألا  ةدرولا  ناصغأ  اولشل  رخآ  دهشم  نولداعلا  
ص 190). هسر ، « ) أّزجتت ةدحاو ال  ةلادعلا   » ّنأ ةلالد ع 

ً
انأ »  » مض ملتي  لاف  كلذ  عمو 

اوشاع سانأ  نادُ  ّقح  ّيأ  خألا  هلأسف  هسفن ، ناد  ىدل  ةلادعلا  َسجاه  ّزفتس  اذه  همالو 
ةأرج أجاف  ْنأ  دع  لا  هيجف  .حيسملا  ةلاسر  اوفرع  ْنأ  نود  ثم ،

ً
دنهلا  لاجم  ءاقتأ ، 



ّمث ةرولا ، هتفرعم  نودو  ەدعو ، حيسملا  َلق  نامإلا  ةفرعم  لُس  نثلل  دّهم  ّنأ هللا  لاؤّسلا 
َدعأ باسحلا  موي  نونوكس   / عس ركِذ  َنوجهل  نّمم  نوثك  : » ةّماهلا ةفاضإلا  ەذهب  مّدقتي 

أ نا  لا  مال  ّنأ  وه  ّمهملاو  ةع .) ةعساتلا  ةدوشألا  « ) هنوفرع سل  نَم  ضع  نِم  / هنع
.ء ّل  سودرفلا  سوملا   رمغت  اذكه  يان : بوقث  نم  مغنلا  ىداهتي  امو  سوملا ،

، ةحان نم  ەدعاس ، ازّفحم  انع  هلمع  لخدُل   ةّئالوكسالا  هتفاقث  نم  ناد  دف   : ناحتمالا - 
تالسلسلاو ةصقارلا  تالكشلاو  نارونلا 

ّ
ة تاروهظلل  هتانياعم  ّدجو ع  ّاحور  دع  لاخدإ   

راثآ ع نم  كلذ  عبي  امو  هسفن  ّاحورلا  ەرّوطت  قيقحت  ىرخأ   ةحان  نمو  سودرفلا ، ةّمغنلا  
ف .اهيلإ  اقوسم  هسفن  دج  لا  ّساوحلا » ةت  ةداعإ   » ةرو ەانوعد  ام  هل ، ّاردإلا  هماظن 

عطاسلا ماسبالا  تي إ  نأ 
ّ

ه هسر  ىرت  كحض   ) كحضلا نع  ّفكت  تاب  يذ  لحز ،  ءامس 
دأت وه  ام  حفلا  نع  بعتلا  نم  ب  وه  كحض  : » ةّكحضلا تاجاجترالا  إ  اّمم  أ 

دع  مل  ةّوق  اهاّحم ، قلأو  وه  ءامسلا ، كلت  غل   دق  اهكحض  ّنأ  كلذ  ص 192 .) صلاخ ،»
يذلا بوقع  ملس  ه   ترت  اذلو ف  ىوق أ ، ْنأ  ذإ ،

َ
ْن ناد ، .اهلمتح ع  نأ  ناد  رودقم 

حيسملا  بكوم  دهش  ْنأ  دعو  كانهو ، ةتباثلا ، مجنألا  ءامس  ةنماثلا ، ءامسلا  افجار إ  هنم  تري 
.هئاهب لما  تاب   كحض  ّلت  ارداق ع  حبص  حيسملا ،) دسجل  ّارونلا  رهوجلا   ) ەرفظ

هسجاوه ةّوق  عو  ةهج  نم  ناد  ةؤر  محالت  ةمالع ع  انهو  هتاذ ، ناوألا  ائرم   هل  ودي  ام  ّنل 
وه دلُو  يذلا   ) ءازوجلا جب  نم  اقالطنا  هحمل  هسفن ، ضرألا  بكوك  وه  ةناث ، ةهج  نم  ةّضرألا 

، انهو نوعلاو .) ةناثلا  ةدوشألا  « ) ادج س  انلح  يذلا  قّيضلا  ىدملا  كلذ  (: » هف هسفن 
ةئيه ك  قلت  .انكمم  هنيقلت  حبص  ضرألا ، نم  ةذخّتملا  ةفاسملا  نم  قّقحت  نوك  امَدعو 
ناد ملتي  .اّنحوو  بوقعو  سرط  نوسّدقلا  ةثالثلا ، لئاوألا  راحألا  هل  هعضخُ  ّيركف  ناحتما 

نع اّنحوي  سّدقلا  مامأو  ءاجرلا ، نع  بوقع  سّدقلا  مامأو  نامإلا ، نع  سرط  سّدقلا  مامأ 
.ثالثلا ةّحسملا  لئاضفلا  ةثالثلا   تاعوضوملاف  ئراقلا ، ىري  امو  .ةّحملا 

ىري ثالثلا  تاّرملا  و  ةمراصلا ، ةّئالوكسالا  دعاوقلا  بسح  ناحتمالا  رود  ثالثلا  تاّرملا  و 
لما هدل  وهف  اتلاو  ةفاش  ةلوادتملا  ةثالثلا  تاعوضوملا  ع  ناد  تااجإ  نونِحتمملا » »

.اح حب  ام  اناسإ  هتفص  تاومسلا  تري  ْنأ  ّقحلا  
دعص إ سّدقلا  َنا  اذإ  اّمع  لاؤسلا  ثلاثلا ، نحتمملا  اّنحوي ، سّدقلل  هّجوتلا  ؤرج ع  هّنلو 

ەدسج ّنأ  سّدقلا  هلع  ّدري  .ە  دقف  ناد ، يأ  ه ، اذو  .اعم  ەدسجو  هحورب  مأ  هحورب  ءامسلا 
فك فرعتس  تاب  ّنأ  هنّمطو  .روشلا  موي  ّح  ەاوس » ًةوسأ  كانه  ّلظس   » نأو

ّ
ه ضرألا  ع 

.اقح و انيقلت  نوك  نل  هنود  يذلا  عفُملا  راتخالا  قلتلا  ّرم  اذكه  : » ةسر ْتتك  .هفش 
نك مل  ناحتمالا ، ةظحل  ف  ەزاتجا : رخآ ي  اروط  نأ  ّلد ع  قؤملا ]

ّ
ت  ] علاف هتاذ ، ناوألا 

نأ لق  ّوهاللا  باطخلاو  توهاللا  كلاسم  ّرم  ْنأ  هلعو  ةّفوصلا  كلاسم  ةهجاومل  ّهؤم 
ً

ناد 
ص 194). « ) باطخلا ءارو  ام  ةمقملا   ةؤرلا  غلي 

هتّمهمو ەدنع  ضرألا  سجاهو  ناد  ركف  محالت  اهيف  زي  لا  تاظحللا  ىدحإ  زت  اضأ  انهو 
نم ركف  اذوه  هتااجإ  نع  رلا  مئالع  نعلاو  ةسماخلا  ةدوشألا  ظحال   امدنعف  .ةّعشلا 

هسأر طقسم  رعاشك   هجتت  لاني  ْنأ  لمأو  ضرألا  ةدوعلا إ  دع  ةسرولف  هلقتسم   ٍددج 



: تاذلا ەدمعت  ّلحمو 
نأ
ْ

ِتلح لاو  ءامسلاو / ، اهمامتإ  ضرألا   ِتنواعَت  لا  ةسّدقملا /  ةدصقلا  ِتتناو  َثدح  اذإ  »
، َمَح

ً
هف  ُتمن  يذلا  لمجلا  نضُحلا  جراخ  يقُت /  لا  ةظاظفلا  ع  ةددع ، نس  ّم  َمسجلا 

 / ضاوحألا عو  ارعاش  دوعأس  رَخآ / ، ٍفوصو  َرخآ  ف 
َ

ٍتوصِ اح ؛ هلع  ناشلا 
ّ

ة
َ

َبائذلا  اداعم  / 
«. للإلا لانأس  اهيف  ُتدِّمُع  لا 

إ ةرفاظ ) ةدوع   ) ةدوعلا ةغر   نع  اعمج  برعت  تادرفم  فوصلا ،» «، » لَمحلا «، » نضحلا »
هل هلش  يذلا  ّاويحلا  ءفدلاو  ةفلألا  هسر ، ْتتك  ام  ركذت ، ةخألا  ةدرفملاو  ةظحلا .» »

ويلجرڤ ، ةلاش  ناد ع  اهبتك  لا  تاّعرلا »  » نم ةدحاو  هسر   انتو  ص194 .)  ) نطولا
، ّيرعشلا جــــتتلا  وأ  للتلاو  للاو  ةظحلا  تازاجمل  اغاط  اروضح  محجلا ،»  » همامتإ دع  يأ  ، 1319

: ەذه هتّعر  ناد   بتك  .ەالعأ  ةروكذملا  سودرفلا »  » ةدوشأ ام   ةرفاضتم 
، َتنأ اهفرعت  َّع  ةزع  ةجعن  َّيدل  »

؛ ىألم للا  ام   طرفل  اهعو  لمح  ردقت ع  دات  ال 
، ةلاع ةرخص  تحت  شاشح  نم  هْتمهتلا  ام  ّجت 

، ةظح ةّأ  فلأت  الو  عيطق ، طلتخت  ال 
، اهرظتنُمل ّو  قلا ، اهبلح  ْنأ  ٍدحأل  الو  اهسفن ، ءاقلت  نم  أت 

« .تاعْصق َع  اهنم  ألمأس  ناتبّهأتم ؛ اهبلحل  ياد 
ىألملا علا  تانْفجلا  وأ  تاعصقلا  و  ةّهلإلا » ادمولا   » نع ازاجم  ةجعنلا  هسر   ىرت 

نم ىرخأ  تابأ  بتك   ناد  ّنأ  وه  ّمهملا  ّنل  .اهفلؤت  لا  ةئاملا  تادوشألا  ةءوبن  للا 
: ةروكذملا ةّعرلا » »

تولم ُتلعف  ام  يدشب  َنّلجم  باولا  ناسو  نولا  ةرئادلا   مارجألا  نوكتس  امدنع  »
«. راغلاو بالللا  أر  جّتأ  ْنأ  ولحس   ٍذئنف  محجلا ،

وأ ناد  و  ةلحرلا   فده  جاودزا  نع  هسر  رظن  للاو   للإلا  اتراعتسا  فشكت  اذكه 
«، ةظحلا  » إ لصألا ، ةطقن  ةدوعلا إ  هتاذ  ناوألا  ةقلطملا و  ةؤرلا  قيقحت  ةّعشلا : ەالخُد 

تدعتسا ع نوكت  لا  اهسفن  ةلوفطلاو  درطلاو  ءاصقإلا  عضوم  ّمتي   ّيرعش  جــــتب  ملح  نمض 
.ةّرذج ةداعتسا  وحنلا  اذه 

ّاسإلاو ّلإلا  َتسملا  ىرن إ  ًةدحاو ، ًةّرم  ّإ  بدألا  خــــرات  ثدحت   مل  امّر  ةعاجش  لعف  و«
ص 196). « ) فدهو

َ
امهي امهــَرودو  نام 

َ
امهي بدألا ، لضفو  ٍةظحلل ، نالداي ، امهو 

وهف هلئوم ، وأ  ّلإلا  ّبحلا  رادم  لش  سودرفلا  َنا  اذإ   : ةّقشعلا ةقالعلاو  ةكئالملا  - 
ملاعلا اذه  راشنا  تاّفلخ  هسر  مسرتو  .ةكئالملا  نم  ةفغ  لفاحم  زاتجمو  كلذك  نوكسم 

ناسإلا لجأ  نم  ل  طسو  نئا  كالملا  .ناد  ەرّوصتي  ام  هف  تاب  طارخنا  ةعبطو  ّئالملا 
.ةلاسرلا نومضم  هسفن  هناك  لشو   ءامسلا ، نم  لوسر  وه  .ضرألاو  تاومسلا  ب  ةفاسملا 

ناد دمع  هعم  لماعتلا  .انتملا و  ّلإلا  نم  ةروص  ءاحألا ع  هف  ضق  املاط  ّيوامس  رئاط 



انع ع  ةّتاذ  ةعبط  غاسإ  ع  رخآ ، عضوم  ّيأ  لعف   اّمم  ىوقأو  أ  امّرو  اضأ ، انه 
ص196). هسر ،  ) ةّعوضوم ةفص  ةّتاذلا  هتس  ءاطعإ  عو  ّيدلا ، دقتعملا 

انئا  » هسفن ّدعُ  َنا  وحنلا  اذه  عو  ويام 1265 . راأ -  راّون / ةاهن  ءازوجلا   جب  ناد   دلو 
رهظمت وه  ام  كالملا  روهظ  ادّج  كرد  ْنأل  هحّشري  اذه  .ةّنباملاو  ةطاسولل  انئا  يأ  الحُز ،»

ف
َ

اهرَّوصت تاب ، ةّناك  اضأ  كردأ  ذفنملا  اذه  نمف  هسر ، هلإ  بهذت  ام  عو  .ّلإلل 
نمو ةّسجلا  اهتّهل  وأ  اهتثونأل  لاوز  نم  كلذ  هضف  ام  عم  كالم ، تلّوحت إ  ةأرما  اهرَّوصو ال 

كالمو ةأرما  هتاذ  ناوألا  ّخشلا :»   هالم   » اهراتعا ل  ضحم ، لاثم ) إ  ةلاحإ   ) ةلَثْمأ
نم ةددع  عضاوم  ەوعدت   يذلا   ) ّالسإلا فّوصتلا  كلذ إ  تاثإل  هسر  عجرتو  (ص 197 .)
ّرع ع نبا  هسرام  يذلا  ّحتلاو  ّيرعشلا  لمعلا  تاذلاو إ  ّرعلا ،)!» فّوصتلا  « ـ اهباتك ب

ّخشلا هالم  رخآلا  وه  اهيف  فرعو  ةكم  اهحمل   امدع  ماظنلا » « ـ ب اهاعد  لا  هتبحم 
فوت ع

ّ
ر ناد  نوك  نأ  لمتحملا  نم غ  ّنإ  انلق  . thѐophanie ّلإ ٍّلجت  وأ  رهظمت  ةسانمو 

انه ع أ  هنع  ماللاف  اذلو  بسحف ، اماع  نامثب  رخآلا  ملاعلا  هقس إ  يذلا  ّرع  نبال  ةمجرت 
ةّعشلاو ةّفوصلا  سودحلا  ّنأ  فورعملا  نمف  .ّيفوص  سدح  ب  بقتلاو  ةنراقملا  لس 

:Henri Corbin ناروك يه  ّرفلا  قسملا  باتك  هسر إ  دوعت  .التتو  عطاقتت  ىلا 
بّرق يذلا  ، L’ Imagination créatrice chez Ibn Arabi ّرع نبا  َدنع  قّخلا  لاخلا  »

تاب ْتدجُو  له  : » لاؤّسلا نالطب  لوقتل  ىرخألا ، نم  امهادحإ  ّرع  نباو  ناد  لاح  لصألا 
مأ غ دوجوم  كالم ،؟ مأ  ناسإ   ) ةلضاعملا فرع  ال  ّلإلا  جتلا  ّنإ  : » ناروك بتك  اقح .»؟
ەذه ّنأل   » كلذكو ةّفْرحلا ،» نعو  اروغلألا  وأ  ةلوثمألا  نع  هتاذ  ردقلا  دع  نأل 

ّ
ه .خلإ ،) دوجوم ،؟

و هتاذ ، ناوألا  ةّققح و  ةاتف  ّكش  الو  تنا  نادل ، تاب  هْتنا  ام  ّرع  نبال  تنا  لا 
ص 197). هسر ، ەركذت  « ) ةّدألا افوص -  ةمحلل -  ةروص  ّلإ ، ٍّلجت  ةروص  هسفن ، اهصخش » »

« اڤوون اتيڤ   » لق  نم  ةنملا  هتجهل ، وأ  تاب  حادتما  ةمغن  سودرفلا »  » ناد  دعتس 
ْنأ مزعلا ع  هف  دقع  دق  ناد  َنا  يذلا  لّوألا  ّيرعشلا  - ّينلا باتلا  كلذ  ةددجلا ،» ةاحلا   » وأ

«. ةأرما نع  دحأ  هلق  مل  ام   » تاب نع  لوق 
ّيرعشلا بجتلاو  ّوهاللاو  ّسلفلا  سردلا  إ  وهللا ، نم  ةف  دع  هققحت ، لجأ  نم  عفدنا  مزع 

لمعلا اذه  ةّهلإلا ،» ادمولا   » ةاتك إ  ه  تناو  هتّدح  نم  ّاسلا  هلاضن  فّفخ  مل  يذلا 
دق تاب  ّنأ  نطف إ  ناد  ّنأ  ىوس  .كاذ  لّوألا  ەرذنل  ءافولا  ةنمأ  ەرخآ  هلّوأ إ  نم  هّجوملا 
إ رعاشلا  عفد  اّمم  .ّاسإلا  ساقملا  قوفت  تراصو  رخآ ، ىوتسم »  » وأ ماقم »  » إ تلقتنا 

رحدنا اّمم  أ   » همامأ اهيف  رحدني  ةنّيعم  ةطقن  ەزواجتي   هعوضوم  نوك  ل  هتمهب  فاعالا ال 
اذه نوثالّثلا .)  ةدوشألا  سودرفلا ،» « )» اموي هعوضوم  نم  ٍةطقن  مامأ  ةاسأم /  وأ  ٍةاهلم  ُفلؤم 

ةلحر ەذه  دعت  ملف  هلعو ، .تادوشأ  ثالث  دع  امامت  اهكردنس  لا  لمعلا  ِةاهن  ةاد 
َ

ىرن  حــــتلا 
راصو ةّصاخلا ، هتروص  وحن  امهنم  ّل  اهضاخ  ةجودزم  ةلحر  ل  تاب ، ناد  اهيف  قحتل 
.االم اهتروص  بوص  تاو  ةّضرألاو  ةّعشلا  هتروص  بوص  ناد  اهعي : ْنأ  نآلا  امّتحم 
ّلإلا ّبحلا  لصاوت  نع  عاطقنالا  مغر  هفَرط  ةّلصاوت  فشك   نإ 

ّ
ام جودزملا  رَفسلا  اذهو 

.ّاسإلاو
اخأ ائرم  راص  دقو  موجنلا » رئاسو  سمشلا  كّرح  يذلا   » ّبحلا كلذ  اخأ  قلعتي  رمألاو 



ص 198). هسر ، )
كانه محجلا ،»  » رهطملاو .» محجلا »  » اثك  ناد  مهلاق  الف  مهسفنأ ، ةكئالملا  اّمأ 
ةنيدم لوخد  نم  ويلجرڤو  ناد  اوعنم  نيذلا  طاشلا  فّنعل  أ  يذلا  ءاردزالا » عملا   » كالملا
يذلاو رونلا ، نم  ةعلا  ةغلا  ةلتك  ءدلا  مّدقتي   يذلا  كالملا  كانه  رهطملا ،»  » .باذعلا و

ناخألا ناالملا  اخأ  كانهو  .رهطملا  لج  بوص  ْيتلا  ّبصم  ددجلا إ  لصاولا  حاورأ  لقني 
تتك امو  .ءاسم  ّل  نّهطتملا  نم  باقالا  لواحت  لا  ةاوغلا ، زمر  ةّحلا ، نادعُي  ناذللا 

لاق الف  سودرفلا ،»  » اّمأ  .ةمئادلا  مهتّيكرحو  ةفطاخلا  مهتع  انه  نوّمتي  ةكئالملاف  هسر ،
باحصأ نوّيورلا ، مهنمف  .ةنياتم  فونص  نمو  لفاحم  امئاد   مه  ل  .ادأ  نيدحو  ةكئالم  ناد 
لئاضفلا - ةكئالملاو ةّهلإلا ، ةّحملا  لاعتشالا  ومئادلا  نوّيفولا  مهنمو  ةمئادلا ، ةداعلا 

ْنأ نكم  ةخألا  ةمسلاف  يدراوغ ، ونامور  ىري  امو  .خلإ  نوبعاللا ، ةكئالملاو  تاردقلا  - ةكئالملاو
اسَفنو اضن   » سودرفلا مهرهظمت   ةغص  وأ  مهطاش  ّلظ  ام  طرفل  ةكئالملا ، فا 

ّ
ة قبطنت ع 

ص 199). هسر ، ەركذت  « ) بعللا َع  وأ  اعل  ناقّقحتي 
علطتلاو إ ةنماثلا ؛ ءامسلا  مهتاقالم   أدي  ل  وألا ، عبسلا  تاومسلا  ةكئالم   ناد  لاق  ال 
ةغلا ةطقن  لوح  رودت  و  ةزكرمتملا  ةكئالملا  تاقلح  ةعساتلا  ءامسلا  ُي   تاب  َيع 

قلخلا قاس  ةقالع  مهلو  دوجولل ، ةّفلس  رَوصو  لوقع »  » مه ةكئالملا  ءالؤه  .هللا  عاعشإلا  
، ادأ ةّصم إ هللا  مهنيعأ  ّنأل  ةراذلا  ةجاح إ  اوسل  ةكئالملا  ّنأ  نادل  تاب  حو  .هل 

رورملا إ  الو  ركذتلا  إ  ةجاح  مه  الو  ددج  عضوم  مهلغش  الف  مهتارظنب ، هنع  نوحش  ال 
ص 199). هسر ،  ) ماسقنالا ّمتملا  موهفملا 

ءاج يذلا  امف  .هسفن  ناد  ثح  مزلُ  احملت ) ّإ  كلذ  إ  هسر  ش  الو   ) سملا اذه  ّنأ  دب 
مسقنملا ع موهفملا  زواجتو  ةراذلا  ءاغلب  ةددج  ةءارب  ةداعتسا  نك  مل  ْنإ  ىرت  ا  هنع  ثحيل 

سللاو تاعاطقنالا  نمز  نم  جورخلاو  هنع ، ّعت  امف  موهفملا  حّحصت  لا  ةّحلا  روصلا  َوحن  هسفن 
هسر ْتتك  ةدصق ؟ هتغاصو   هط  كاردإ  نم  هل  ّأتت  لا  نئالا  ةطغ  بوص  ّّشلا  ولاو 
نروبمال يپ  هتك  ام  دهشس  .ًةام و  كالملا  اطترم  طسولا  علا  ثارت  َنا   رعشلا  ّنأ 

ّقشو ضرألا  هجّتم إ  ههجو  نم  ّقش  تهبجلا ،] يذ   ] سوناج لْثم  وه  رعاشلا   » ّنأ نم  نوسلو 
، باملا وأ  طسولا  ملاعلا  ةغل  وه  رعشلا   » ّنأ هل  فضتو  ءامسلا ،» تارادم  إ  بوّصم  َرخآ 

ص 199).  ) ّئالم نئا  ةرولاو  ّحُز  نئا  ةرولا  وه  رعاشلاو 
عت لا  سودرف ،»  » ةدرفملل ّاقتشالا  لصألا  هسر  ركذت   : ةرئادلاو ةّوامسلا  ةدرولا  - 

« ازيد - ارا  » ةّسرافلا نم  اهرود  ةتآلا  سوسدارا »  » نانويلا
ّ

ة نم  ةتآ  نإ 
ّ

اه ةننج .»  » وأ ةّنج » »
ىدل سودرفلا  لمعت  ةّئاد .» ةطحت   » عف قدلا 

ّ
ة انيّخوت  اذو  ّيرئاد ،» لاجم   » ع ّلدت  لا 

َرفاسملا تاومسلا  اهب  ّدمت  لا  ةؤرلا  ةّوق  لعف  اهلما  لا  اهدّمغتي  ةعساش  ةدروك  ناد 
زاجم انه  لمعت  ةّئادلا ، ةروصلا  ەذه  ةدرولاف ، سخروب ، ةغل  ماللا  اندرأ  ام  اذو  .جــــردتلا 

: فعاضم وأ  جودزم 
نومظتي  لداعلاو  ّواطلا  ناد  لعج  ةدرولا  ەذه  حم  لخاد  و  ةدرو ، هسفن  سودرفلاف 

«. ةّلزألا ةدرولا   » وأ لِداعلا » ةدرو   » ةدرو ) لش  جّردم    ) ةبك ةدرو  ةئيه  ةاعلا ع  ءامسلا 



روضحلا كلذو ع  ناد ، ىدل  ارتاوتم  اعوضوم  لش  درولا ، اصوصخو  راهزألا ، ّنأ  هسر  ركذت 
مئادلا ّسورقلا  عجرملاو  ةرهازلا ،)»  » ع اهمسا  ّنإ  انلق  لا   ) ةسرولف ةنيدمل  هدل  مئادلا 

بـ ّوعدملاو  هلإ  بوسملا  لمعلا  فلؤم  وه  ناد  ّنأ  ّحص  اذو  ةدرولا .» ةاور   » لّثمتملا 
ەوهل ةف  هَتك   نوك  ةلاحلا  ەذه  و   ) ةمراعو ةام  ةّسوريب  لفاحلا  ، II Fiore« ةرهزلا »
لا ةّسوريإلا  ةّدحلاو  باشلا  اّمُح  ةلاشلا ب  ەذه  مسري ع  صّتم 

ً
اّطخ  ّنإف  هثبعو ،) هحّورتو 

ص 200).  ) عاطقنا نود  تاب  و  هنب  ةلداتملا  تارظنلا  قمع  ع  سودرفلا »  » قخت
ةنماثلا ءامسلا  رماغلا   رونلا  رهن  ناد  لعج  ّيرئادلا ، لشلا  ةّساسأو  ةدرولا  ةروص  خيسلو 
لا ةساح  و  نوثالّثلا .) ةدوشألا  الوط ،» ُلق  نم  ناو  ائاد  راص   )» ةح إ  لّوحتي 

، كالفألاو ةكئالملا  ءانغ  طاقتلا  ةزكرملا ع  عمسلا  ةساحو  ةّنارونلا ، تالشلا  فاطتقا  ةكمهنملا 
، هل اذهو  .جــــرألا  امعفم  رمهنت  هقراوب و  وأ  رونلا  تارا  رّوص  ذإ 

ْ
ّمشلا ، ةّساح  ناد  فظوي 

ذإ
ْ

عمجملا ، هّجوت  لا  ةّخراتلاو  ةّماقلا  ةؤرلا  نع  لاصفنالا  نود  نم  هسر ، ه  ركذت  امو 
اهنم إ ةراشإ  ةثك ، تداع  ام  ةدرولا  - جّردملا ةرغاشلا   دعاقملا  ّنأ  ناد إ  رظن  تاب  تفلُت 

ص 202).  ) خــــراتلا ةاهن  برق 
ةّروطامالا ماق  نامإ  ّطق : ەاحي  مل  نيذللا  ّيضرألا  هَّمه  ناد  دعتسل  ةتاؤم  ةظحل  و 

/ ؛ ةّحملا ەؤلم   » يذلا ّيركفلا  رونلا  كلذل  نِّودم » « ـ ك هتّمهمو  ّولا ، مالسلا  ةنماض  ةّنولا 
وأ ةذاذللا  نوثالثلا .)  ةدوشألا  « ) ةوذع َأ  ّختت  ةطغ  ةطغلا / ؛ اهؤلم  ّقحلا  خلل  ةّحم 

قلعتلا اذه  هسر  لحتو  .عاطقنا  ال  ةّحر  ةكرح  وأ  مئاد  نارودك  ةرَّوصملا  ةّسودرفلا  ةعتملا 
ةرئاد : » هشلا قرافُملا  هفعت  هڤوب   ود  ناسڤ  ّع  ام  ىري  هللا ، نا  لما  ثارت  ةرئادلا إ 

هل اذهو  ص 203 .) هسر ، ەركذت  « ) نام ّيأ  اهطحم   مق  الو  نام  ّل  اهزكرم   ني 
ةفوصوملا  ةؤرلا  نم  اراتعا  ةرئادلا ،» إ  اعوزن   » هسر رظن  ناد   لمع  لما  نم  لعج 
هنع دعتت  ةرئاد  زكرم  ُلْثم  انأ  : » ّبحلا اهيف إ  هل  لوق  لاو  ةددجلا ،» ةاحلا   » وأ اڤوون » اتيڤ  »
هلأس ْنأ  كاذموي  فلا  قشاعلا  تك  كلذك .» َتسل  َتنأو  هتاذ ، ردقلا  اهطحم  طاقن  عيمج 

راص ذإ 
ْ

نآلا ، .ثحلا  ةتع  اذكه ع  ةحورطم  ةرظنلا  ارات  ضومغلا ،»؟ اذه  لْثم  ملتت  َمل  ْنلو  »
هلإ ةهجاوم  ارداق ع  حبصأ  دق  وهف  موجنلا ،» رئاسو  سمشلا  كّرح  يذلا  ّبحلا  عم  رود  رعاشلا 

سمألا نا  يذلا  صقنلا  اخأ  َرهق  نأ 
ّ

ه كلذ  اضأ .» انأ  كلذك  نإ 
ّ

: » هل لوق  ْنأ  عو  ّبحلا 
ص 203). هسر ،  ) ءالا هعفد إ 

ناد  هتك  ْنأ  قبس  ام  إ  ةرئادلا  مامهنالا  اذهب  هسر  عجرت  ةءارقلل ، رخآ  ىوتسم  دنعو 
ةطقنلاو .اهتياغو  اهتياد  ب  املثم  ةرئادلاو ، ةطقنلا  ب  كّرحتت  نإ 

ّ
ام ةسدنهلا   » ّنأ نم  ةدأملا » »

ذعت ع
ّ

اهر لعف  تلفت ، ةطقنلا  ّنأل  ةسدنهلا ،] يأ   ] اهنيق ّدض  مئاد  لاضن  اضأ   امه  ةرئادلاو 
، لمالا عيلا  وأ  قطتلا  عنتمت ع  هسفن ، اهسّوقت  لعف  ةرئادلا ، ّنألو  ساق ، ّل  نم  ماسقنالا ،

نم ةخألا  ةدوشألا  ناد   هلإ  دوع  ام  اذهو  اححص .» اساق  اهساق  اتلا  نكم  الف 
يذلاو ال ةرئادلا ، ساق  هناك /   لما  كمهنملا  حاّسملا   » دهج قفشُ ع  امدنع  سودرفلا » »

ءامس ةاعلا ، ءامسلا  وأ  سوپمألا  ّفلت  ةقرافم  صقني .»  يذلا  أدملا  كفتلا  دج  ْنأ  ردق / 
ەذه نولا  حور  ىوتحم   ەأ  نولا  مرج  ّنإ  .ةلحرلاو  ثحلا  اهغولب  تي  لا  صلاخلا ، رونلا 

هسفن ناد  نُّيأتلا .» ذعتم ع 
ّ

ةر  » وأ نيألا »  » جراخ ّلظت  حور  .ةنمو  ةتباث  اهتيحان  نم  ّلظت  لا 



.ائش ماقملا  اذه  عت   ال  دعلا » و« برقلا »  » لبق نم  ٍتادرفم  ّنأ  ةخألا  هتدوشأ  بتك  
لصف ال   » اهدنع دوع  لا ال  ةطقنلا  نع  ةددع  صوصن  ّرع   نبا  مال  نم  انه  هسر  هّقتو 

، اس ع هصّخل  ام  ّوصلا  قلخلا  نم  ىرخأ  ةّرم  بقت  ةقرافملا  ةّئادلل  ةّعش  لصو .»  الو 
ّعت ةغل  قلخ   » ەراتعا ةّسرفلا ، ّرع إ  نباو  جّحلا  راعشأ  مجمو  ّيملا  ّفنلا  للحملا 
ناد اهب  براق  لا  ةخذالا  ةكرحلا  مهفن  ٍذئنآ  ص 204 .) هسر ، ەركذت  « ) لحتسملا نع 

لمعلا اعم ، ٍنآ  ضماغلاو   ءاّضولا  لمعلا  اذه  ةطقن ،
ً

ةطقن 
ً

ركتبا ، اهب  لاو  ملحلا  ةغل  لحتسملا 
« ةسدقملا ةدصقلا  « ـ هحاص ب ەوعد  يذلاو  ةّهلإلا » ادمولا   » ناونع لمح  يذلا  ّيروحملا 

(ص 205).
مّدقت ام  انظحال    : سخروب رظن  ةهجو  نم  ملحلا  قطنمو  تاب  ةقالعلا  رهوج  - 

إ فت  لمعلا  ةاهن  ّنأو  تابل ، ةّكئالملا  ةروصلا  نم  اعون  هسر  رظن  دصري   ناد  ّنأ 
، ضرألا طاوم  ُدع إ  ناد  تي  ءامسلا  ح  ناس  نم  تاب  نوك  هثعم ال  لَّقتم  قارف 

هتروص وه  عبو  كلت  اهتروص  عبت  اهعَد  ْنأ  نم  ّرفم  ّأ  ءاشألا ، ةّوق  رعاشلا ، فاشا  ل 
.ةّعشلا

تاب ةقالعلا  لمجمو  قارفلا »  » اذه سخروب  جلاع  ناد ، عسلا   تااحملا  نم  تثا   
وأ ەاعسمل  ةّفوص  لالظ  ّل  نع  ادع  قشاعلا  ناد  إ  رظنو  ضحم  ةّناسإ  رظن  ةهجو  نم 
هسفن  ناد  ةغل  عم  مجستو  ّيوقلا  اهكسامتب  عّتمتت  هسر  ةءارق  ّنأ  دقتعن  نأ 

ّ
ان عمو  .هتجت 

.ةدئافلل ادم  ەذه  سخروب  ةؤر  ضرعن  ْنأ  انيأر  دقف  هتجت ، هف  ّطخ  يذلا  ّاحورلا  قفألاو  هلمع 
رَوصلاو دهاشملا  نوراقُ  نيذلا ال  حاّلا  نم  ثلا  عم  ّداضتلا  ةءارقلا  ەذه  سخروب   بهذ 

ةّلوثمألا اهتلومحم  لالخ  نم  ّإ  هلمع  دادتما  ع  ناد  اهمسري  لا  ةّعامجلا  وأ  ةّدرفلا 
ةءارقلا ەذه  ةّقحأ  عو  .ةسنلا  خــــراتل  وأ  ّامورلا  خــــراتلل  ةزمار  نوكت  ام  الاغ  لا  ةّروغلألا ) )

نم هسر  ةءارق  تسلو   ) اهب نوفتك  نَم  ّنإف  هلمعل ،) ّوثمألا  دعُلا  دأ ع  هسفن  ناد  ّنأ  انركذ  )
تاذ وه  ام  ناد  وأ  هسفن  رعاشلا  ةّتاذ  زومرلا  وأ  انعلا  ەذه  طاترا  نوسي  طمنلا ) اذه 

فسألاو ءاجرلل  لمع  نم  ةدرفملا  هعتس  ام  ّل  عم  دش ، .دش   ... ةلعاف  اذه  نم  أو  ةلعاف ،
اذه ملحلا  قطنم »  » لمع ةّوق إ  انّدري  سخروب  .ملحلل  اصوصخو  ىركذلاو ، فّوشلاو  نحلاو 

.اهبحاصل ممحلا  عقاولا  ةخألا  طاتراو  ناد  ةاتك   
هتاحم .قئاوع   نم  ه  مدطص  ام  عم  اذه ، َْسن  ال  كلذكو ، روسج ، نم  همسري  ام  عم  ملحلا ،

يذلا ّرألا » سودرفلا   » تاو  ناد  ءاقل  سخروب  أرق  ملحلا ،» ّمتي   يذلا  ءاقللا  »
«. رهْطملا  » نم نوثالثلا  ةدوشألا  هفصت 

ةدوشألا ناد   نع  تاب  داعتبا  تابل )» ةخألا  ةماسبالا   )» ىرخأ ةاحم  لوانو  
دعتبا ام  امامت   ) ةقاعتملا تاومسلا  هْترأو  اهتّمهم  تلمأ  امدع  سودرفلا ،»  » نم ثالثلاو  ةداحلا 

نا لا  ةظحللا  اذه   اهداعتبا  مامأ  ناد  ةحو  ّرألا ،)» سودرفلا   » نم ّوندلا  ىدل  ويلجرڤ 
.ّرألا هط  ماحتلالاو  ةدوعلل  اهيف  أّهتي 

ەرداغ امدع  ناد  لاقتسال  رألا  سودرفلا  إ  رهطملا »  » ةاهن تاب   ّفخت  فك  ركذتن 
إ هحطصت  كانه  نمو  ادلتام ، يَد  ع  يوْنيو  يل  يَرهن  ەهطت   ع  فو  ويلجرڤ ،



«. ةعِجوُملا اهتعن ب«ـ نكم  ةمالم  ةكئالملا  مامأ  ُهل  مّدقتت  دوعصلا ، لق  ْنل  .ةجّردتملا  تاومسلا 
ةلفغلا طقس   نإ 

ّ
ه ةكئالملل  لوقتو  ءادعّسلا ، ّإ  اهداتري  ضرأ ال  ءطو  أّرجت ع  فك  اهيف  هلأس 

هت ْنأ  ىوس  ەذاقنإل  اهمامأ  دع  ملو  همالحأ ، ّح   ه  لصّتت  نأ  نع  ْتزجع  ثح  ّدحلا  اذه  إ 
قبس فك  ركذتنو  .ادور  ادور  لفسألا  كردلا  نم  تس  ثح  محجلا ، سالا   صم 

اهلعلو ةزمار ، ةءارق  يأ  اروغلأ ، اعمج  ق 
ُ

تئر ةّلثمت  دهاشمو  انع  هقفارتو  تاب  لوصو 
هسر لاج  دكؤت  اذه ، نم  .ناد أ  نهذ  ةلاشلا   ەذه  لمعت ع  تاتسملا ، دحأ  تنا ، 

عم ىس  ْنل  .هاعم  نهذ  روفلا   عمتلت ع  تنا  تالوثمألا  ەذه  ةلالد  ّنأ  اتا » ناد   »
.ەدحو لوأتلا  نم  ىوتسملا  اذهب  ءافتالا  نكم  نأ ال 

ّ
ه سخروب 

نهذ ةّهاظلا »   » وأ وألا  هتلالد  ەوعجرأو إ  رخآلا  دع  ادحاو  دهشملا  انع  حاّلا  َلّوأ  دقل 
لا ةرفاظلا  ةّلافتحالا  ةعلا  نوقفاري  نيذلا  نوعلاو  ةعرألا  خيشلاف  .طسولا  علا  ّلتم 

.نعلاو ةعرألا  مدقلا » دهعلا   » رافسأ إ  نوزمري  تاب  لوصو  ىدل  دهشملا  لخدت 
ةّتسلا ةحنجألاو  .ةعرألا  لجانألا  باحصأ  إ  زمرت  ةّتسلا  ةحنجألا  تاوذ  ةعرألا  تاناويحلاو 

.ةّنولا ةسنلا  ةعلاو   .ّتسلا  ءاضفلا  تاهج  نامإلا   راشنا  وأ  ّتسلا  عئالا  اهسفن  
وأ ةلعافلا ،)  ) ةطشلا ةاحلاو  ةلماخلا )  ) ةّلمأتلا ةاحلا  وأ  ددجلاو ، مدقلا  نادهعلا  امه  اهاتلجعو 

.ىوقتلاو ةلادعلا  وأ  كيمود ،)  ) وغنمودو اوسارف )  ) وكسشنارف ناسّدقلا 
تاصقارلا عــرألا  ءاسلاو  .ةّناسإلاو  ةّهلإلا  هَتعبط  حيسملا   وه  لا  دسألا - وأ  نوفغلا » و«

.ثالثلا ةّيدلا  لئاضفلا  ّنه  راسلا  تاصقارلا إ  ثالثلاو  عــرألا  ةّكفلا  لئاضفلا  ّنه  ملا  إ 
خيشلاو .لقتسملاو  احلاو  املا  ت  ةطحلا ، وأ  رذحلا  ثالثلا   عألا  تاذ  ةأرملاو 

عم رهظت  تاب  ّنإ  لقو  .ەاؤر  ّلتي  وهو  اّنحوي  إ  زمري  همون  رئاسلا   ةعلا  عبي  يذلا 
زمري إ نأل 

ّ
ه ل  اثو ، هتوم  بس  دعأ ، باهذلا  هنكم  خألا ال  ّنأل  ُبسحف  ويلجرڤ ال  ءافتخا 

ةلّثمملا ةّكساللا  ةفاقّثلا  نوكتف  نامإلا ، تاب إ  زمرت  ةّنالقعلا ، ح  ةمحلا  وأ  لقعلا 
.تاب ةلَّثمم 

ً
ةّحسملا  ةفاقثلل  لاجملا  تلخأ  دق  ةذانإلا »  » بحاص

، حاّلا ضع  دقتنا  دقف  ملحلا ،» ّمتي   يذلا  ءاقللا   » هتاحم سخروب   ه  انملعُ  ام  ّدح  عو 
« خلا ةّحم   » نوك إ  اذه  ازعو  تالكشلا ، وأ  رَوصلا  ەذه  ضع  ق »

ُ
حب ، » ثم

ً
ياتش  ولرا 

ل ص 87 .) سخروب ، ەركذ   ) ةعنصلا وأ  ّنفلا » طو   » ناد ع ىدل  عطاقملا  ەذه  تلغت  
تاراتبا مدقت  ناد ع  ْتلمح  تاّروغلأ  قلخ  ةهّلا   ةغرلا   » نأ دكؤيل  دعأ  اتيڤ  بهذ 

وألا ةلهولل  رطاش  هسفن  سخروو  ةحفصلا .) سفن  سخروب ، ەركذ  « ) اهتّيلامج كوكشم  
عأ ةحنجألا  ةرخازلا  تاناويحلاو  ةع ، ع  باّرلا  لا  - دسألا وأ  نوفغلاف  .يأرلا  اذه 

لجرلاو ثالثلا ، عألا  تاذ  ةثلاثلاو  هجولا ، ةّمرقلا  ىرخألاو  اّحملا  ءاخلا  ةأرملاو  ةحوتفم ،
الو ص 87 .) « ) محجلا تاقلح  ىدحإ  نم  ل  ءامسلا  نم  اتآ ال  ودي   » هل اذه  همون ، رئاسلا  

فصت لا  نعلاو  ةعساتلا  ةدوشألا  بتك   ناد  ّنأ  سخروب  رظن  محلا   اذه  نم  فّفخ 
الو ّفإلا ،» وپش ]  ] الو سطسغأ  ەذهك  ٍةع  ْدِعسُ /  مل   » امور ّنأ  ةعلاو  بكوملا  لوصو 

كلذ دْز ع  اهسفن .) ةدوشألا  « ) اهمسري يذلا  لاقزح  أرقإ  : » رافسألا نم  ةتآ  انعلا  ضع  نوك 
..ناد اهلاقتسا  لّوأ  ىدل  ةغلالا  تاب  ةوسق  اودأ ع  حاّلا  عيمج  ّنأ 

بتك .ةّصاخ  اقشاع  ناد  ةّعضو  و  قشاعلا ، ةّعضو  ەسفت   سخروب  ىري  هل  اذه 



ضحم ناد  نا  ءاطخألا .» نم  موصعم  غ  اهلإ  انسفنأل  عنصن  ْنأ  وه  ّبحن ، ْنأ  : » سخروب
فك ةددجلا » ةاحلا   » وأ اڤوون » اتيڤ  «ـ لا انل   يوري  هسفن  وهو  .ةداع  - اح َبر  الو  تاب 

عنمملا عألا  هلثمو  لامجلا  جذومنأ  هل  لش  تق  نأ 
ّ

اه دب  .ىرخأ  ةّرم  هْتفو  ًةّرم  هنم  ْترخس 
دارأ دألا ، ناد إ  اهخو  تاب  فوت 

ّ
ت اّملو  .سووهمو  ّش  ّبح  قلعتي  رمألاف  هلعو ، .هلع 

اذه ي  مل  ناد  ّنأ  ةعانق  ع  سخروب  ودو  .هتب  نم  فّفخل  اهتاقالم  رّوصتي  ْنأ  خألا 
اذه اهيف  ّسدل  ّإ  ةثالثلا ، ةمخضلا  اهدشانأ  ةّهلإلا » ادمولا   » لّثمتملا  هل ، ّالثلا  رامعملا 

.ةفثك ةمتع  هعطت  قئاوع  ءاقللا  مدطص  ذإ 
ْ

مالحألا ، لصح   ام  هل  لصحف  .تاب  عم  ءاقللا 
ەذه هتأت   اهو   لاونلا ، ةّصعو ع  ةساق 

ً
اهب  ملح  هّنلو  تاب ، ملح  ناد  دقل  

همّدقت يذلا  ساعنالا  بسح  ارئاط  اروطو  ادسأ  ًةرات  ودي  دسأ  اهّرج  ةع  ملحلا ع  - عطاقملا
.تاب انيع  اهنع 

تاب تخت  ذإ 
ْ

لعفلا : لصح  ام  وهو  سوبال ، تادّهمم  سخروب  رظن  اهل   ەذه 
نام ناصتغ  ةرعادو  قالمع  اذو  .بلعثو  ّنتو  ةعلا   مجاهــو  ءامسلا ) اقحال   اهيقتلسو  )

نامإلا خــــرات  هل  ضرعت  ْنأ  تاب  تدارأ  اهَع  تاروغلأ »  » حاّلا دجو  اضأ  انه  .تاب 
.ةزمارلا ةّلثمتلا  دهاشملا  ةرفو  نم  هتّصوصخ  رهطملا  ّدمتس  فك  انظحال  دقلو  ّسملا ،

، ةقطرهلا إ  زمري  بلعثلاو  ةّحسملا ، اهل  تضّرعت  ّلا  وألا  تاقحالملا  لّثم  لا  ناودعف 
ام انعلا ،  ەذهف  كلذ ، عمو  .خلإ  حيسملاّودع ،)  ) لاجدلا حيسملا  إ  وأ  ناطشلا  إ  ّنتلاو 

- ةّللحت ةءارق  ّنأ  ّكش  الو   ) سخروب رظن  ّلظت   ةّعوضوملاو ، ةّلوثمألا )  ) ةّروغلألا اهتلالد  ءارو 
تنا ةبحم  .هتبحم  ةقالعلل  ناد  ةشاعم  ةعبط  اصوصخ ع  ةلاد  يأرلا ) هقفاوتس  ةّسفن 

ةخذالا ةعبطلا  ەانسُت  وأ  ەاسن  ام  اذهو  دا ، وأ  ائش  وه  اهل  نع  ملو  اثك ، ائش  هل  عت 
نم ةسماخلا  ةدوشألا  َشع  ةنراقملا  لس  ع  سخروب  ركف  ةناثو 

ً
.هلمعل  ةنّولملاو 

)؟ ةغلا مأ   ) ةفأرلاو ولوا ، اهــبحمو  يمر  اد  اسشنارف  دألا ، اهيف إ  نيدحّتملا  محجلا ،» »
كاف  ال  يذلا  اذه   » .امهتّبحم لصأ  نع  ةفهللا  ەذه  لثم  امهقاطنسا  إ  ناد  تعفد  لا 

«: هنم
: سخروب بّقعو  .ناد  هنع إ  ثّدحتت  امف  اهقشع  اسشنارف  وعدت  اذكه 

، باجعإ عم  ٍقلقو ، راصح  عم  بهر ، ّبحلا  روعش  عم  تبلا  اذه  َبتك  ناد  نوك  ْنأ  ّد  «ال 
ىرخأ ةاحم  عملا   اذه  دأتلا ع  نعمأ   دق  سخروب  ناو  ص 89 .) « ) دسح عم  كلذكو 

عبس  » ناونع لمح  رخآ  باتك  نمض  ةروشم  ل   عسلا ، تااحملا  عم  َُت  مل  ناد  نع 
رت  ىرخأ  لامعأو  ةللو » ةلل  فلأ   » تااحم  نّمضتي  هنوك  اذه  ناونعلا  أشَمو  « ) ٍلال

وه ةاحملا  ەذه  ناونع  ناد .) لمع  اهنمو  اهتّيمهأ ، لثم  عّتمتتو  اهفاصم  إ  سخروب  رظن 
: ةطاسب

ه ّسح  هّنلو  ناد  هلوق  ء ال  ةّمث  : » ةاحملا ەذه  سخروب   بتك  ةّهلإلا .» ادمولا  »
ّسحن انّنلو  َقشاعلا ، نيذه  صم  ناد  انل  فص  اهل ، دودح  ف ال 

َ
ةفأ .عطقملا  اذه  دادتما  ع 

نأ
ّ

ه وه  فرع  ح  محجلا ،  ناعاق   اسشنارفو  ولوا  ّنإ  .امهصم  ع  امهدسح  نأ 
ّ

ه
ذعملا

َّ
نا ناذه  .تاب )...(  ّبح  وه  ظح  مل  رخآلا ع ح  امهدحأ  ّبحأ  امهّنلو  وجنس ،
ّيأ نود  نم  ةملظملا  محجلا  ةماّود  نارود   امهو  رخآلا ، مل  ْنأ  امهدحأ  ردق  ال  اعم ، نافق 



اعم إ انه  امه  .اعم )...(  انه  امهف  كلذ  عمو  اموي ، ّفك  وهو  امهباذع  ةؤرب  لمألا  ّح  الو  ءاجر ،
عبس « )» سودرفلا نم  ا  لش  وهو  نادل  ادَ  نوك  دق  ام  اذهو  محجلا ، نامساقتي  دألا ،

ص 137). هسر ، ەركذت  ٍلال ،»
: ّلادلا ناونعلا  تاذ  ةخألا  ةاحملا  إ  تاذلاو  عسلا ، سخروب  تااحم  إ  نآلا  دوعن 

لَداتملا غ  ّبحلا  ةعجف  ساسحإلا  اذه  سخروب  لعج  اهيف  ةخألا .» تاب ، ةماسبا  »
دهشملا اذه  .ّيرهاظلا  هعوطس  ءارو  ام  ةّلافتحا و  ألا  ّودرفلا  دهشملا  بلق  ّح   جتي 

ءامس ةخألا ، ءامسلا  رودو   سودرفلا »  » نم ثالثلاو  ةداحلا  ةدوشألا  فوصوم  
عسلا تاومسلا  هْترأ  امدع  اهيلإ  تاب  ه  تقترا  لاو  صلاخ ، رون  نم  لا   سوپمألا » »

ةّوامسلا ةدرولاو  عساشلا  رونلا  رهن  ناد  ىري  كانه  .ءامسلا  ەذه  اعمج   ةاوتحملاو  ةزكرمتملا ،
ةغلا ةدرولا  .اهقاروأو  ةدرولا  ناصغأ  اولشو  َجرادم  اوّفطصا   دقو  لِداعلا  حاورأ  نم  لشت  لا 
كلت اهب  ەّدمت  ةقئاف  ةّ  ةردق  لعف  همامأ ، تنا  ول  ام  اهلصافت ، لما  اهاري  هّنلو  هنع ، دعُلا 

( رانرب ّرفلا  سّدقلا  وه   ) اخش اهنع  د 
ً

ىري  .تاب  ىري  الو  ناد  تفتل  ًةأجف ، .ءامسلا 
ْتفشك لا  ةّعشلا  هتّمهم  احلسم »  » ضرألا دوع إ  ْنأ  لق  ةلحرلا  ةاهن  هتيادهب   هْتفل  
لداعلا ةدرو  تاب   ناد  حمل  ّمث  .كانه  هحور  وه  لاق  يذلا  ادغاشا  هفلسو  اهنع   هل 

، اهيلإ ُتعّت  اذكه  : » هحورب اخ  اهيصوو  اهتفأر  اهركشو ع  ٍەانتم  دعُ  نم ع  هل  مسبت  و 
إ ْتتفتلا  َكلذ  ِدعَ  نِمو  ددج  نم  ّإ  ْترظنو  ْتمسبا   دعُلا  نم  هلع  ودت  ْتنا  ام  عو 

«. ّيدألا عبنلا 
وكسشنارڤ .مهنم  اددع  سخروب  ركذ  .لوبق  ةمالع  ةماسبالا  ەذه  حالا   نم  ددعلا  ظحال 

«. دكؤم ٌدعو  ْنلو  ةخأ ، ةماسباو  ةخأ ، ةرظن  : » ااّروت
ةّرم هل  نهُتل  هلإ  رظنت  و  هتباجتسا ؛ هلاهتبا ل  ّنإ  نادل  لوقتل  مسبت  نإ 

ّ
اه : » ونوويپ ل 

.ناد  1895، لمع  لما  ّيروحم   دهشملا  ّنأ  ّكش  ال  ەاّإ .» هضحمت  يذلا  ّبحلا  ىرخأ ع 
ودغ لءاسو  .ةّهلإلا  ادمولل  ّدلا  عضوملا  وه  تاب  عم  ءاقللا  اذه  ّنأ  مانازوأ  بتك 
رطسلا ركذتنلو  .هتدّسل  تولم  ءاشب  ةغرلا  اعوفدم  هل  هلمع  بتك  ناد  نك  مل  ْنإ  اتيڤ 

ةأرما ةّأ  نع  دحأ  هلق  مل  ام  اهنع  لوقأ  ْنأ  لمآ  : » ناد بتك  ثح  ةددجلا » ةاحلا   » نم هشلا 
ةعض هف  ّسدل  ّدأ  فلؤم  لمجأ  عضو  ناد  ّنأ  دقتع  وهف  .دعأ  بهذ  سخروب  اهاوس .»

ةعسلا رهطملا  لج  زرافأو  عسلا  محجلا  تاقلح  امو  .ضقلا  ةعنملا ع  تاب  عم  تاءاقل 
دهاشمو ةغ  ەوجو  نم  ةثالثلا  تاتولملا  ناد   هقتل  امو  عسلا  ةزكرمتملا  سودرفلا  تاومسو 

.تاب تاءاقللا  ەذه  ّسد »  » نأ هل  حيت  ادإلا  وشحلا »  » وأ لصاوفلا  نم  بو  ّإ  ةيجع 
نم ّتس  ءامسأ  ناد  هف  دّدع  يذلا  ةددجلا » ةاحلا   » ةاد  

ّ
عطقملا  كلذ  سخروب  ركذو 

َملف ال .هتبحم  تاب  مسا  ةعس ، مقّرلا  َدنعو  ّلا ، نأ  
ّ

ام اهنب ، رّرمل  ةسرولف  تاوانسح 
؟ ىرخأ ةّرم  ةّوادوسلا » ةعللا  ەذه  إ  ةّهلإلا » ادمولا   » أجل  نوك 

ةداعسلل ال ّاهيسا  رّوصت  نم  ءاقشأ ، نوكن  امدنع  موي ، ّلو  اعمج ، هسرامن  ام  سخروب  انركذ 
الج  هل  ودي  ام  اذهو  .سباولا  معط  اثاتلم  نوك  ام  الاغ  ل  ناوهلا ، انساسحإ  كلذ  عم  خُ 

ةصصخلا لعف  حضولا ، غلاب  اهاري  هّنلو  ناد ، نع  دعلا  ةغلا  تابف  .ّعملا  دهشملا 
.اهيلإ راشملا  ةّوامسلا  ةّلا 



نَم كلذكو  لهتي إ هللا ، نَم   » ناد اهيلإ  لهتي  ّمص .» قاقش  وأ إ  ةراشإ   » لش ضقانت 
الخ لجأ  نم  ِتلق  ْنَم  او  اجر /  اهيف  اح  لا  ةدّسلا  اهّتيأ  «: » اهيف بوغرم  ةأرما  لهتي إ 
ةظحللا و  نوثالثلاو .) ةداحلا  ةدوشألا  سودرفلا ،» « )» محجلا ضرأ  ِكَمدق ع  رثأ  ِكب  / 

عبنلا  » ائاهن إ تفتلتو  مسبتو  ةخألا  ةّرملل  لوقلا ، انفلسأ   ام  تاب ، هلإ  اهيف  رظنت  لا 
ال تاب ، دعتت  امدنع   » نأ

ّ
ه بتك  امدنع  ٍباوص  ستكناس ع  يد  وكسشنارف  نافأ  ّيدألا .»

؟» ْتمّطحتو هف  ْتقحا  دق  ْتنا  ةّضرأ  اقُ  ّل  ّنأل  ةح ، وأ  ىوكش  ةّأ  ناد  نع  ردصت 
، رعاشلا باطخ  إ  انرظن  نحن  ام  اذإ  سخروب ، لوق  حيحص ، اذه  ص 97 .) سخروب ، ەركذ  )
وأ اققح  دهشملا  ودي  نحن  انل  .ەرعاشم  راتعالا  رظنب  انذخأ  نحن  ْنإ  باوصلل  بناجم  هّنلو 
نم ەادّرج  توملا  اهدع  نمو  ةاحلا  ّنأ  ةّعقاولا   هتققح  لّثمتت  يذلا  نادل  ال  ْنل  اعقاو ،

.تاب
ةّلاخ هعو  ّنإف  نورق ، ةلط  هتدصق  نوؤرقس  نم  ظح  نسحو  هظح  ءوسل  و« اهتاقالم ، ف 

َ
َلّخت

رودت  اهنوك  اهتّيمحج  نم  دي  لا  ةعجافلا  فورظلا  انه  نمو  .هتؤر  ام  اعون  ەّوش  ءاقللا 
افملا اهؤاقتراو  اهلحم ، ّلح  يذلا  خيشلاو  تاب ، ءافتخا  صلاخلا : رونلا  ءامس  وأ  سوپمألا 

« دألا هنع إ  ه  حيش  يذلا  اهاّحمو  ناتفطاخلا ، اهتماسباو  اهترظنو  ةدعلا ]  ] لِداعلا ةدرو  إ 
(ص 98).

« ودت ام   » بعت هنع  ّفش  وهو  هل  اذه  بعر  سخروب  ىري  ةعرا ، ةّغل  ةتافتلا  و  اخأو ،
نكم اّمم  اذهو  هدْع .» و« ماسبالا »  » لعف هأر ع  بحسي   يذلاو  ةدعلا ،»  » ةفص قصاللا 

: لئاقلا تبلا  ةّلجنإلا  مجي إ  نأ  نم  ولفغنول 
«، ...ددج نم  ّإ  ْترظنو  ْتمسبا   دعُلا  نم  هلع /  ودت  ْتنا  ام  عو  اهيلإ ، ُتعّت  اذكه  »

: امهمجي إ
Thus I implored; and she, so far away

…Smiled as it seemed, and looked once more at me
دّدش اذكه  ...ددج )» نم  ّإ  ْترظنو  ودي  ام  ْتَمسبا  ةدعلا /  و  اهيلإ ، ُتعّت  اذكه  )»
دعُب ال  ودي »  » بعت هقاصلو  َقشاعلا ، ب  ةهانتملا  غ  ةفاسملا  ع  يلجنإلا  مجملا 

: بتك دق  ناد  نا  ول  ام  ةّلامتحالا ، ةماسبالا  عبط  هل ، مسبت  اهنوك  ل  ناد  نع  تاب 
عبنلا إ  ْتتفتلا  َكلذ  ِدعَ  نِمو   )» ثلاّثلا تبلا  ةّدألا   ةفص  اّمأ  ْتَمسبا .» نأ 

ّ
اه ادَو  »

قيمعلا رعاشلا  دصق  نا  ول  ام  تافتلالا ،»  » لعف اهرود  يدْعت  نأ 
ّ

اه سخروب  ىف  ّيدألا ،)»
: وه

تاه سخروب  َاحم  َدنع  فوقولا  ُتلطأ  ُتنك  اذإ  ص 98 .) ادأ ؛» عبنلا  كلذ  ْتتفتلا إ  ّمث  »
ام  حّحص ، سخروب  هنا  يذلا  مَهلملاو  ّذومنألا  ئراقلا  ّنألف  تاب ، ةقالعلا  رهوج   

.ةءارقلا لعفل  انشاعم  فحملا  داقنلا  عيمج  نم  أ  شعنُو  صوصنلل  انترظن  هتاءارق ، بلغأ 
نبا هنا  يذلا  طَحملا  قشاعلا  رعاشلا  ط  نع  وأ  قشاعلا ، ناد  فسأ  نع  اذه  همالو 

سافتلا بئاحس  نم  ەاّإ  اذقنم  كو ، اناسإ  وأ  ةّناسإ ، أ  انل  هلح  نإ 
ّ

ام وهف  ةسرولف ،
لعفلا لمع  ناد  ّنأل  ةّرو ، سافت  .بق  ٍدهع  ّح  هّفلت  تق  لا  ةّخراتلاو  ةّتوهاللا 



ّمهأ هحاضب   اوحلا  لّفكتت  ّراتو  ّيد  قفأ  جردنو   ةّكفلاو  ةّتوهاللا  بناوجلا  ەذهب 
ّيرعشلا ساسحإلاو  ّمصلا  روعشلا  ةرؤب  ەّدرن إ  ْنأ  نود  نم  ك  هل ال  اذه  ّنأ  .هلصافت ع 
ةروشملا ةاحملا  ةدصق ؟  ىرت  ا  نوكت  َمفف  ّو  ىلا ، ةدصقلا  ەذه  امهنع  ردصت  نيذللا 

: فضو ةدّدعتم  ٍتاعط  ناد   أرق  نأ 
ّ

ه سخروب  ركذ  ەالعأ ، اهيلإ  راشُملاو  ٍلال » عبس   »
سفتلا اهيلع  نمهي  ةمدقلا  تاعطلا  ّنأ  ُتظحالو  اهحو )...(  ةءارقل  ةعتملا  ُترعش  دقل  »
ّامجلا سفتلا  دوس  نآلاو  ّراّتلا ، سفتلا  اهيف  بلْغ  عساتلا ع  نرقلا  تاعطو  ّوهاللا ،

، ەذه انتمجرت  ناد .»  ةعارب  رداصم  دحأ أ  لش  يذلا  ءلا  اذه  تب ، ّل  َن  اني  يذلا 
سفتلا طامنأ  انلعج  اهتاقاس ، نم  ومش 

ً
أ  ّلظت  لا  هسر  لاج  اوح  ع  لعتلاو 

.ةّل ةءارق  احومطو إ  ئراقلا  ةدئاف  ًةداز   رواجتت ، ەذه  ةثالثلا 
ام ّل  مدل  ّسلفلاو  ّامجلا  سفتلا  زعتب  لّفكتت  ّيدقنلا  لخدملا  اذه  تارقف  لعج  انلواح  ام 

.ةحانلا ەذه  نم  صقن  نم  اوحلا  رَوتعا  نوك  دق 
 



(4) 
تادادتما

اهمهف جّردتم   ةّهلإلا ،» ادمولل   » ةّلخاد وأ  ةثياحُم  ةءارق  تاحفص  نم  مّدقت  ام  انحقا  
لاج تااتك  كلذ  اّنعتسا   دقلو  .ّاسأ  نع  دع  اّساسأ  انعو  اروط ، اروط  اهتراقم  وأ 

ْنأ ي  .راج  هنرل  ةءارقو  سخروبل  تااحم  ةلمجو  مهركذت  ، نيددع  حاّو  هسر 
، لمعلل ةجّردتملا  ةءارقلا  اهلوانت   نكم  نا  امو  ىرخألا ، ةّساسأ   انل  ْتد  طاقن  دنع  قوتن 

ّ
ف

رهوجو ةلادعلا  ةّروحم  لئاسم  نم  لمع ) عضوم   فقوم   ) هسفن ناد  فقوم  ّصخت  نأل 
ّ

اه
ەذه .خلإ  زاجملا ، ع  هلمع  ةّفكو  ةنكمملا ، ثأتو 

ّ
هتار ناد  رداصَم  ةلأسمو  ويلجرڤ ، ةقالعلا 

تارقفلا ەذه  اهلوانتس   بسحف  ەراوطأ  نم  كاذ  وأ  اذه  سلو  هل  لمعلا  قخت  لا  انعلا 
.هتواجو سخروو  راغنأ  ةءارق  نم  اقالطنا  ةّماتخلا 

راغنأ هسوج  هّشلا  ّاطإلا  رعاشلا  بتك  ناونعلا  اذه  تحت   «: لداعلا ناد  - »
ةّسرفلا ةمجرت إ  « ) ةراذلاو ةءالا   » ّيدقنلا هاتك  ةنّمضتم   ةسارد   Giuseppe Ungaretti

نأ
ّ

ان ەداقتعا  راغنأ  حّ  ءد ، يذ  ئدا  هتواج .) پلف  بلا  ّيسلا  مجملاو  رعاشلا 
اصخش أ  ةفرعم  ةرمث  وه  ةلادعلل  ّثمت 

ً
نوطالفأل ، ساجروغلا »  » ةرواحم َدع  دجن ، ال  دق 

ص25).  ) ناد ىدل  اّمم  ةلادعلل  اّصعت »  » ّحو ل  ةعاجشو 
ً

ةّعش 
ً

نامإ أ  اهّرحو  ادادتماو 
ةّيدلا اهعجارم  ّنب  اقح  لوقلا  نكم  لهو  ةقالعلا ، ەذه  لمع  تاتسم  صّخش  ّنأ  ي 

.اهدحو اهتاقلطنم  اهلخت إ  وأ  اهدفنس 
هتاءاسإ نمث  ەددسو  درفلا  توم   ) هلمع ناد  هف  عض  يذلا  ّيخألا  وأ  ألا 

ُ
ّيورخ روظنملا  ضفَ 

، ّيروشلا وأ  ّاقلا  روظنملا  دعَ ،  نمو  درفلا ، ةاح  لامتا  ضف  هتانسح ،) ءازج  هّقلت  وأ 
لماش حم  ءاسرإ  ناد   دعاس  زاجم  ىوس  نك  مل  امّر  هل  اذه  ّنل  .ّاسإلا  خــــراتلا  لامتا 

قّقحتلاو ةّحلا  اهتقالعو  عمجملاو  درفلا  صم  اهتادودرمو ع  ةّلا  لاعفألل  هتؤر  هف  لّصف 
.قاتعنالاو

ىدل جتي  ام  ةلادعلا  رهوج  كردنل  ةءارقلا  لعف  هلإ   عفترن  ْنأ  ردقن  ّافا  حم  وأ  زاجم 
ًةدحاو ةعفد 

ً
همامأ  راغنأ  انعض  ام  وه  ّيروغلألا )  ) ّوثمألا وأ  ّيزاجملا  ىوتسملا  اذهو  .ناد 

اذإ دع 
ً

ّلقأ  نوكتس  ءاضفلاو ، نمزلا  لمعلا   اهعفدن إ  لا  ةلادعلا  انتلادع ، ّنإ  : » بتك امدنع 
ةاغلا  » نم يأ  ةاسأملاو ، باذعلاو  بارطضالا  نم  انلاعفأ  لاشنا  لواحن  وأ  بغرنو  فرعن  مل 

ْنأ وحنلا  اذه  لواحم ع  قلطملا ، اهتلاحإ إ  ةغ 
َ

راتلا ، ّ اندوجوو  ةّهشلا  انتاحل  ةملظملا »
ةنمزألا نوكتس  امدنع  خ ، مَح ال  اهفّنصو  اهنّمث  دقو  امامت  ةراع 

ً
ودس  ام  لاعفألا ] يأ   ] اهارن

ص 26). « ) امهمامت اردأ  دق  هسفن  انخراتو  درف  ّل  ةاح  نوكتو  ْتلمتا  دق 
ةفسالفلا وأ  ءارعشلا  نك  مل  ول  ناذه » ضحم   » راغنأ رظن  نوكتس   قلطملا  ةلادعلا   ەذه 

هتّح لّثمتملا   هتياغو  ناسإلا  دوجو  ثعا  ةلّخملاو  ركفلل  اسوسحم  اولحل  اهيلإ  اوعجر 
ّالخألا طاشلا  نع  لاصفنالل  لاق  غ  كلذ  حبصأ  ءاجّرلا  نك  مل  اذو  هتءانهو ، ضحملا 



(. ةحفصلا سفن   ) ّاسإلا نئالل  ّيونعملاو 
نأ
ّ

اه ع  اذهف ال  عافدنالا ، ةطف   ) ةّطف ةغل  وه  ام  ةفرعملا ، ەذه  لصأ  هفرُع   مق   رعشلاو 
املثمو .توملا  عينمو ع  هف  دلاخ  وه  ام  ّل  ةفرعم  ناسإلل  حيت  ةفاقثلا ) ةلغتشم »  » نوكت ال 
َرعشلاو امت  درفلا  نوك  امدنع  سأ  املاع  هل  لش  وهف  قالطنا ، ةطقن  ناسإلل  رعشلا  لش 

مال نا   » .ارح اناسإ  وحنلا ، اذه  ع  ةزوحملا  ةّقالخألا  وأ  ةّنعملا  ةّوقلا  لضف  لاحتساو ،
ەءاقن داعتساو  ەَرهقو ، ەَّمو  نادأو 

َ
ه هل  باذعلا  دّكت  ناسإلا  نوك  امدنعو  ارعش ؛ لصألا  ناسإلا  

ص 28). « ) ارعشو ارون  دألا  هدل إ  نوكس  ماللا  ّنإف  ّسوملاو ، ّيدالولا 
رهظمتل اط  وأ  اراطإ  ەراتعا  ّيرعشلا  ماللا  بوص  ةتافتلالا  ەذه  ماللا ، لجأ  نم  ةظقلا  ەذه 

ةثالث شوحو  علطتو  ةملظملا  ةاغلا  هي   .هلمع  تادوشأ  وأ  ذنم  ناد  اهب  انهجاوي  ةلادعلا ،
لءاسي سمّشلا ،؟ تمصت  َوأ  «. » سمشلا هف  تمصت  يذلا  عضوملا   » إ ةئذلا )  ) اهدحأ هعفد 

ناد اهضحم  لا  ةّمهألا  دأتل  ةدّج  ةسانم  ەذهو  ملتت ، سمشلا  ّنأ  وه  دكؤملا  .راغنأ 
ص 29). « ) ماللا لعفل 

نحنو دا ، وأ  اهيف  بي  ء  ال  لالظلاو ، تامتعلل  وأ  ةكرح  مامأ  هسفن  دجو  نأ 
ّ

ه وه  ثدح  يذلا 
نع دعتباو  ةفصاعلا  رهق  ناسإ  ظقس ؛ اذوهو  امئان  نا  لجر  مال  ّلتن  نأ 

ّ
ان بسحف  فرعن 

رخآلا وه  داع  يذلا  ويلجرڤ  لط  نإل ،
ْ

سا ىركذ  وأ  ارثأ  هتّيفلخ  حملن   اداعتبا  طخلا ،» اشلا  »
ام ّل  .هتراذ  سّسحتي  أ ، ام  هلإ   دوعنس  فالتخالا  غلا  راسم  حارو ،  تاملظلا  ملاع  نم 
عم هظحالن  ْنأ  ام ي  ّنل  .ةلادعلل  عطاس  ددحت  و  رونلا ، وه س إ  ةلحرلا  ەذه  ولتس  
وأ مكحلا  ەن  نم  َنا  امهم  ّلظ ،  » مال ءازب  ةادلا ، ذنمو  ًةدحاو ، ةعفد 

ً
نوكن  نأ 

ّ
ان وه  راغنأ 

ءانثأ هتاذ   نع  افشا  نوك  ام ال  ّل  لو  ء  ّل  مهتل  حورو  دهشملا  ةرادص  لغش  لّقعتملا ،
هتب انوكسم  ەراتعا  خــــراتلاو  هتّتوقوم ، نع  افشا  ەراتعا  نمزلا  نوك  اذكه  ص 31 .) « ) هلّخدت

ةصّخشم ّاسإلا  طاشلا  نم  بناوج  دسجتل  : » ّنادلا ماللا  نَروذنم   هتّوادوس ، وأ  ةّصاخلا 
ةظحللا

َ
ةكرحلا  ٍددج إ  نم  عفدملا  وأ  ظقسملا  رعاشلا  دشي  ةحفصلا ) سفن  « ) دألا ةّرم و 

وه قي 
ّ

ه يذلا  ّيداعلا  اهرون  سل  اهنم  هلمأ  امو  .كاذ  اهتمص  حرات  وأ  سمشلا  اهيف  ملتت »  » لا
هلد رون  .هنادش  ّيرعشلاو   ّاسإلا  ەصم  لما  دقعني  رخآ  رون  كلذك  وه  ل  ەاوس ، نئا  ّيأ 
اذه نم  اقالطنا  سأ .» ماظن   » هلوح موقل  اهنم  قثبو  ةواهلا  رحد  ْنأ  ەرودقم  ّنأ   ع 

ةمتاخ مسرت  هل ، لمعلا  نم  وألا  ةدوشألا  ه  انهدات  يذلا  تالالدلا  لفاحلاو  طسلا  عملا 
ّطخ ةمسرم   هتياغ ] هاردإ  عم   ] ناسإلا ةاهن  ودت  اذكه  : » هتياد هطساوأو   لمعلا 

؛ سويمألا وأ  صلاخلا  رونلا  ءامس  العلا ، ءامسلا  ةواهلا  روغ  عمج  ّطخ  هل ، ءاهتنا  ّيدومع ال 
ةكرح لّوأ  ذنم  فّشكتي  نإ 

ّ
ام رونلاو ، مالظلا  بقاعت  َع  نولا ، َلامجو  مغانتلا  ناسإلا  مامهنا  ّنو 

ارداق رعشلا  ّلظ  لا  قراوخلا  دحأ  لعفو  اعألا .» ءاجر   » وأ ءاقترالا » لمألا   » نإ
ّ

ه ةّناسإ :
داقرلا نم  ةقاعتملا ، ەراوطأ  افوصوم   ادهشم  ٍذئنآ  فشكن  ەاوس ، نم  أ  ناد  رعشو  اهيلع ،

اذه لخاد  ًةأجف  لَّوحمو  فَّثكمو  عمجم  هل  اذهو  رجفلا ، ةعشعشف  مهبملا  مهتلا  اولا إ  غ 
ّنأ نع  انل  فشكو  وه ، ام  ٍذئنآ  فّشكتي  يذلا  درفلا  اذه  ءاقترالا ؛ هلمأ  ماح 

ً
ّبئملا  درفلا 

ةداعإ ادحاو : ائش  إ 
ّ
انملع  ْنأ  هنكم  الو  ناسإلا ، إ  عّنتلا  غلا  حيملت  إ 

ّ
وه  ْنإ  انلوح  نولا 

ص 32). « ) يدألاو توقوملا  ةآلا ب  ءاسرإ 



اناسإ ي ارطش  هف  ّنأ  ملعتي  ةّلصألا  رعشلا  ةكرح  لضفو  ءاضفلا ، ةجت  نئالا  ضوخ  انه 
نم حبك  ْنأ  ي  هلخو ) هئالخو  هتّناودعو  همهنو  هتاعادخ  عم   ) امهب ارطشو  هالمتسا ، ةداعإ 

ناد ةلاح  نا   امّرو  .سعو  حداف  وه  ام  طرفل  ّقرهلا ، راغنأ  هفص  لمعلا  اذه  .هحامج 
فو إ ع سولا  نورقلا  متتخ  يذلا  ەع  ط  ّراتلا ، هط  نم  ثعاب  اع ، أ 

، اهاصقأ إ  ةّسحلا »  » ةجت ضاخو  ّسلا  ّبطلا  همغانت  نم  ناسإلا  هف  جخ  يذلاو  ةضهنلا ،
اندرأ اذإ  ّلإلا » داعتبا  » وأ  ) ّلإلا نع  داعتبالا  دهش  أدو  ةاناعمو ، داسف  نم  هعتس  ام  ّل  عم 
ةمئاق ةلادع  ةّلصألا ، رعشلا  ةكرح  عجرلا إ  رعاشلا ، ىدل  سّسأتت  انه  هشتنل .) ةغص  مادختسا 

لاو راغنأ  تفقوتسا  لا  تاتوحنملا  ىدحإ  ام   اذوهيل ، هعارذ  احتاف  حيسملا   ) ةيطلا ع 
ةماقملا ةلادعلا  ّنإف  ةقلطملا ، ةلادعلا  ةعاس  حت  امدنع  ْنل  ثلا .) اهنم  ىأر  ناد  نوك  ْنأ  ّدال 

، هناصع وأ  هئاغ  نم  ثعاب  أع ، نَم ال  ّل  عم  ةوسق  أ  الو  نوكتس  ، » ةيطلا ەذه  لْثم  ع 
ص 34). « ) اهمظنُتو ةيطلا  ەذه  هّجوت  لا  ةّحملا  ةمهاسملا  

دنع ويلجر  حبش  ءاقللاف  .هتءارق  راغنأ  امهيلع  مق  ناتّساسأ  ناتظحل  وأ  ناتلاح  انه  انفقوتس 
روظنم نم  سل ، لط )» تمص  هّحأ  نأو 

ّ
ه  » هل اد  نإ 

ّ
ه ناد  لوق  يذلا  ويلجر   ) ةملظملا ةاغلا 

بحاص لصفت ب  ٍماع  فلأ  نم  ّنإ أ  .اقالطإ  ةلالدلا  ّهلا  تاذلا ، رعشلا  خــــراتو  خــــراتلا ، اذه 
لوصولا اضأ  وه  راغنأ ، ەوعد  ام  اذه  ددجلا  نإ »

ْ
سا ، » خألا ەدشي  امو  .نادو  ةذانإلا » »

اذه روهظ  ذنم  يأ  ةظحللا ، كلت  ذنم  .ةءاّضولا  هتح  نم  لهنلاو  رونلا  ةتع  داتراو  أفرملا  إ 
، رجفلل ددجلا  فحزلا  اذه  مالظلا ،  جراخ  رونلل  ةددجلا  ةثولا  ەذه  و«  ّانثسالا ، رَخآلا » »

ءارحص  » رعاشلا مامأ  حتفنت  ةّرملا  ەذهو  .ثك  لق  يذ  نم  َأ  ةمتعلاو  رونلا  ب  دّدلا  َقأ 
ةجت اخأ  رهظت  دق  ماع ، فلأ  نم  نم أ  دوعصلاو  ماع )...(  فلأ  نم  ّدتمت ع أ  ةعساش »

"« لط ٌتمص  هّحأ  دقو   " ادَ يذلا  خــــراتلل  بلا  ساقملا  رعشلا ، َلخاد  رهظ ، ْيأ  ةمظع :
(ص 35).

، اضأ وألا  ةدوشألا  ةئذلاو ،  ةدهفلاو  دسألا  ةثالثلا ، شوحولا  ةهجاوم  لّثمتت   ةناثلا ، ةلاحلا 
تلاحلا اتل  ةّناويح   ەوجوب  ةناعتسالا  ەذه  بجتسو  .مداق  صلخمل  زمرك  ّولسلا  اهتداضمو 

ناد ةّعش  لّثم   ّولسلاف  .ناد  لق  نم  مم  دصق  إ  راغنأ ، رظن  ةاجنلاو ،)  ددهتلا  )
رَوص وأ  بول  يّدصتلا  هسفن ،  خــــراّتلا  كلذ  جيس  َنمض  اهتّمهم ، دجت  ةّنمز  ةقاط  نم  ا 
اذو ةرثإلاو ، ةّداملا  حلاصملا  تسمغنا   لا  تادارإلا  لّثمت  رَوص  .ةّنمزلا  ةقاطلا  ەذهل  ةّناّ 

ّنأ ع  ناويحلا  اذه  دوجو  ّلد  .ةنِسحُم  وأ  ةّباجإ  نأ 
ّ

اه ع  ةّوق ، ةدارإ  إ  زمري  نإ 
ّ

ام ّولسلاف 
اذه دعاسو  .ةّداضم  ةّنمز  تاقاط  إ 

ّ
اهل  ىّدصتت  ْنأ  نكم  ةئسملا ال  ةّنمزلا  تاقاطلا  وأ  ىوقلا 

، ةّنمز ةّوق  ّولسلاف  هلعو ،  » .ّيدألاو ّراتلا ) وأ   ) ّمزلا ب  عطاق  يمت  ثادحإ  اصوصخ  
حماطم ةثالثلا ،] شوحولا  ّدض  اهضوختس  لا   ] ةمراّصلا ةدراطملا  كلت  اهتهّجوو ،  اهْتغاص  ْنلو 

ةاجتسالل ةهّجوم  ةّساس  ةّوق  نإ 
ّ

ه ةّدأ ؛ ناسإلا  نع  ٍةركف  ضرفل  ةلضانملا  ةّناسإلاو  خــــراتلا 
ص 38).  ) ةروكذملا ةدوشألا  اهب  ەّونت  لا  ّبحلاو »" ةلضفلاو  ةمحلا   " تااغل عضاوتب " "

لجأ نم  اوتام  نيذلا  لا 
ّ

ت لاطألا  هسفن  عضوملا  ركذ   نأ 
ّ

ه ناد  دنع  لدعلا  تامس  ب  نم 
اهراصنأ لضف  تت  ةلداع  ةّضق  ّنأ  كذتلا  ّكش ، الو  دي ، .بنج  انج إ  مهءادعأو  ةداورط 

ةداز اننوعفدو إ  اننوسّمح  نَم  راغنأ ، ه  ركذ  ام  مه ، موصخلاف  .اهموصخ  لضف  كلذكو 



أّهتي اذه ، ةلادعلا » بّصعتم  ، » ناد نا  وحنلا  اذه  عو  .تنا  اأ  ةلداعلا ، ةّضقلا  دونب  حاضإ 
ص 40). « ) ّخشلا هّصعت  نم  ءافشلا  وألا إ  هلمع  تابأ  ذنم 

ادمولا  » بحاص ىرخأ   ةسارد  راغنأ  عضو  ناونعلا  اذه  تحت   «: ويلجرو ناد  - »
، نَعاّشلا نم  ّل  ىدل  ةلادعلا  عم  اهيف  دّدح  ەالعأ ، اهانضرع  لا  ةساردلا  اهب  َقبس  ةّهلإلا ،»

ملاعلاو اندلا  ةاحلا  رّوصتو  نمزلا  ةقالعلاو  خــــراتلا  مهف  ثح  نم  امهنب  ةّساسأ  قراوف  حّضوو 
ەدشرم ةّلافتحالا ، ةغلا  ةروص  ويلجر ، هلمع  وعد   هسفن  ناد  ّنأ  ّوأ 

ً
راغنأ  انركذ  .رخآلا 

.رخآلا امهدحأ  ةقالع ، امهلوانت   وأ  امهنب  ةقالعلا  ةماقإ  انوعد إ  هسفن  وهف  اتلاو  ەذاتسأو ،
حداف نمل  ّنو  امامت ، فلتخم  ملاعو  زيامتلا ، َلا  نَعاش   » مامأ نأ 

ّ
ان إ  هبتلا  إ  عراسُ  ّمث 

« ويلجر دلق  دق  ناد  ّنأ  معزلا  نوكس  هنم  حَدفأو  ناد ، ويلجرل ع  ثأت  نع  ماللا  أطخلا 
(ص 7).

(، سطسغأ ەِاعُم  ةلالس   ) ةّروطامإ ةلالس  دجمتل  نإلا »
ْ

ةذا  » بتك ويلجر  ّنأ  راغنأ  ركذ 
دجم ّنأ  ن 

ُ
ركذ يذلا   ) ناد اّمأ  .لصاوتلا  كلذ  ع  اهتدحوو  لاجألا ، ع  اهلصاوت  انلو 

الو اهتاذ ، ةلالس  اروصحم  نك  مل  همامتها  ّنأو  همومه ، نم  اناج  إ 
ّ
لش  نك  مل  ةّروطامالا 

لماش عوم  هدل   ةطرخنم  تنا  اهسفن  ةروطامالا  ّنإ  ّمث  مهدحو ، نالطلا  كولملا  ّح 

ّنأو لدعلا ، هتياغ   دج  ناسإلا  ّنأ  انملعُل  ةّهلإلا » ادمولا   » بتك دقف  ّولا ،) مالّسلل 
ص 8).  ) هل ّيلا  عنلا  ل  ةعامج ،

ً
وأ  نا  ادرف  ناسإلا ، هلإ  عي  ام  ةلادعلا  

ةّكفلاو ، ةّلوثمألا  ةءارقلا  هتنزاوم  امئاد  يذلا ي  ّرحلا  اهاوتسم  دنع  ناد ، ةلادع  جردنت 
ةظحل .ملاعلا و  ةاهن  دنع  هتمتاخ  خــــراتلاو  هتوم ، ىدل  قؤملا )

ّ
ةت  ) هتياهن درفلا  كرد  .ّاق  قفأ 

افالخو هلعو ، .اهلامتا  يأ  اهدسج ، حورلاو  اهدولخ ، ةلحنملا  ةّداملا  دعتس  خألا  باسحلا 
انه نم  .ائاهن  دسجلا  نع  ةلوصفم  سفنلا  وأ  حورلا  رّوصتي  ناد  نك  مل  ظحالنس ، ام  ويلجرل 

ةسرامم ارح   درفلا  ّلظ  ةنافلا ، ةاحلا  .ّيدأ   ىوتسم  ع  هدل  سَرامُ  نإ 
ّ

ام ةلادعلا  مُحف 
ااقع هّقحتسم ، نأ 

ّ
ه وه  فرع  يذلا  باسحلا  هسفنب إ  بهذ  باسحلا  ةظحل  .ّلا و  وأ  خلا 
ص 9).  ) ادأ ةلادعلل  ادهاش  ناد  ىدل  ناسإلا  نوك  هل  اذه  .ااوث   مأ  كلذ  نا 

بّتي ةلادعلا ، طل  اعمج  لا  لاثتمأو  ّرحلا  راتخالل  ّسلفلا  رّوصتلا  ّونلا   قرافلا  اذه 
وأ رخألا  ملاعلا  رّوصت  ثح  نم  ويلجرو  ناد  ب  حضاولا  ّابلا  قرافلا  راغنأ  رظن  هلع  

ل اهلجأ  نم  داترو  هل ، هلمع  دادتما  ةلادعلا ع  ّغ  ناد  ّنإ  .ّيرعشلا  لمعلا  لخاد  هتحم » »
ملاعلا إ  نب 

ْ
سا ثعي » « ـَ ف ويلجر  اّمأ  .ةثالثلا  رخألا  ملاعلا  تاتولم  نم   

ً
ةانأ  صّحفتي 

ريدقت لماوع  نمض  راغنأ ، هلع  دكؤي  ام  مق ، لصف  « ) ةذانإلا  » نم عباّرلا  لصفلا  ّفسلا  
.نامورلا دجم  لجأ  نم  اوتام  نّمم  مهاوسو  ةداورط  حاورأ   دّقفتيل  إ 

ّ
ءل  ال  ويلجرل ) ناد 

ةّموقلا ةسامحلل  داعم 
ً

ةاعملا  انتغل  لش   لا  ويلجر  ةفسلف  ةّلمم  ةرالا  ەذهف  هلعو ،
لصاوتب نمؤت  ةفسلف  ةّمأ .) دجم  اهيف  دسجتي  ةلئاع  دّسجتي   دجم   ) ّالسلاو ّوقلا  زكرمتلا  وأ 

فشك نإ 
ّ

ام تاومألا  ملاع  إ  ةلحرلا  ەذهــو  .ةلاوتملا  اهعورف  ع  ةلئاعلا  وأ  ةعومجملا  ةّقع 
ةلاشلا ەذه  ع  رخآلا  امهدحأ  هِلصوو  لق ، نم  املا  مسرم   لقتسملا  ّنأ   » نع نإ 

ْ
سا

، بأ نع  انباو  دج  نع  اأ  لصاوتملا ، ددجتلا  نم  ناتعان  اهتمظعو  امور  ةدحو  ّنأ  نع  اضأ  فشك 



ص 9). « ) اهيف ةدّسجتملا   ةلالسلل  ةِّمملا  لئاضفلل 
نم ةلاش  ّيأ  حورلا  ەدعتس  ال  ادأ ، اتقؤم ، يأ  انمز ، ويلجر  رظن  دسجلا   ّلظ  ثعالا  اذهل 

ەراتعا ىرخأ  ةهج  نم  ەرّوصت  نكمملا  نمزلل ، يأ  ّلا ، دسجلل  آلإ 
ّ

 » ةّمهألا دقع  وهف ال  .لاشألا 
.هتّرارمتسا ٍەانتم   غ  هتدحو ، ادأ  

اهدولخ ع نمضت  احور  نو 
ّ

ام ةّصخش  احاورأ  دّسجت ال  لا  حاورألل  الإ  ةّمهأ  دقع  اتلا ال  يأ 
سفن « ) ةنّيعم ةلالسل  ةّمملا  لئاضفلل  عطقنملا  ددجتلاو غ  ةدحولاو  ةّرارمتسالا  لضف  ضرألا 

نم ّوأ 
ً

نعاشلا ، ب  لصافلا  عساشلا  نوبلا  راغنأ  عم  انْسق  نوكن  وحنلا  اذه  ع  ةحفصلا .)
عُ ع ح ال  ةلادعلل ، لماش  رّوصتب  ناد  مامهنا  ثح  نم  اناثو  حورلا ، دسجلا  ةقالع  ثح 

ّحلملا عباطلا  انه  نمو   ) اهتاذ ةلئاع  ّامورلا   دجملا  لصاوت  نع  ةروص  مدقتب  إ 
ّ
ويلجر 

ةاهن  » هئاهتنال ادموك »  » وه ەاعد  ْنو  اواسأم  وأ  ادجارت  ناد  لمع  ّلظ  ح  ع  هلمعل ،
«(. ةدعس

، ةعنصلا وأ  ّيرعشلا  ّنفلا  دعص  نعاشلا ع  ب  ةّساسأ  قراوف  لاحلا  ةعبط  ل  هل  اذه 
ةلان ةعبطلا  ضو ع  ادّج  اهفرع  نامأ  امحلم  ويلجر  فص  .اعات  راغنأ  اهنع  فشك 

ْنأ أ  نألو 
ّ

ه اهلاصإ ، دي  رافأ  هدلف  ناد  اّمأ  .ةقماس  ةورذ  ّساللا إ  بعتلا  لصوو  اخذو 
نم حج  وهف  ةّراعش ، وأ  ةّدجت  ةروص  هغلت  دي  ىوتحم  وأ  ةلاسر  يذ  رعاش  ّيأ  فتي 

رعشلا راممل  افالخ  .فصولا  ةقدو  ةّسحلاو  صخشلا  مسّي  ما 
ً

الاخ  احم  اهلجأ 
لوانتلا نأ  ناد  ةّقع  كردت  لا ،

ّ
رعش نم  بك  ردق  ةرولا  بوشملا  وأ  للختملا  ّيركفلا ،

.ةّدِح نم  اهل  ەوجري  امو  بولطملا  اهءاضم  ەرافأل  لفك  ام  ەدحو  وه  ّساوحلا  ا  سّملتو  ّيَلا 
رعاشملا دأ  دصرو  ةققدلا  ةعومسملاو  ةّئرملا  لصافتلاو  ةقطانلا  تاحوللا  هعلو  انه  نمو 

ص 10).  ) ّوثمألاو ّْرحلا  تسملا  ال  ةلماعلا ع  دهاشملا  مسرو  ةلادلا  تاءامإلاو  ةّفخلا 
لّثمتت  ةّمهم  ةلاتلا  روصعلاو  ەع  ءارعشلو  هسفنل  مسر  ناد  ّنإف  اضأ ، راغنأ  ه  ركذ  امو 

ّساوحلا باذتجا  ع  ةرداق  رَوص  فّثكتلا   ع  ناسإلل  ةنّوكتملا  فراعملا  عمجم  راجإ 
لحت ناد ع  ّنف  موق   » .هقس ام  ّل  نم  ام 

ً
وه أ  ددج  وأ و  فشك  لْثم  ةلّخملاو 

وأ ةطلسملا  سجاوهلا  دّت  ثح  ةّوقلا  نم  ةّعقاوب   ةنوجعم  رَوص  ةلمج  إ  ّيركف  قس 
ٍءاوهأو ٍمدو  ٍمحل  اهّدمو  رافألل ، ةّدام  ةغص  ءاطعإ  هّنف ع  موق  .دألا  و  ةّرم  اهيلع  ضقت 

نع يأ  اهحور ، نع  قدلا 
ّ

ة غلاب  بعتلا  إ  تت  ثح  ةظاوملا  ەذه  لثم  اهفنعت » و« قرو ،
ّ

ة
ص « ) اروغلألا وأ  ةلوثمألا  نم  همهفن  ْنأ  بج  ام  وه  اذهو  .اهلثمت  اهتّمهم   حنت  لا  ةركفلا 

ذ 
ْ

رك ناد  نا  اذإف  لداعلا ،)» ناد   )» اقاس ةضورعملا  ةلاقملا  راغنأ   بتك  امو  (. 11
رود اعش  سرام  هسفن  وهف  اهداسجأ ،» حاشألا  كذت  ىوهت  لا  ةساقلا /  وتكرأ  « » محجلا »

.مسح ّل  اهصم  ةهجاوم  نم  نكمتت  ّيدسجلا   اهط  حاورألا  ادار إ  وتكرأ ،
ةّفسلفلا قراوفلا  اهءارو  مقت  لا  ةعنصلا  قراوفلا   ەذه  ةّساسأ ع  ةلثمأ  ةثالث  راغنأ  حط 

تالاحلا  ءاسرإل  راغنأ  هلإ  دمع  راركتلا  نم  عنب  انسفنأل  حمس  ْنأ  انهو ي  .ەالعأ  ةروكذملا 
.هثح نم  ةددج  ةرئاد  ّل  اهلّمأت   دع  ةّناع  ةلثمأ  ةصّخشملا ع  اهرطأ 

نوعلملا حاشأو  ويلجر  ىدل  ةحألا  نم  مورحملا  وملا  ةلاح  ب  نراق  لّوألا  لثملا   



ع ّفسلا  ملاعلا  إ  نإ 
ْ

سا لوزن  دهش  .ناد  ىدل  محجلا  رئاود  وأ  مهب   لملا  لْفغلا 
نَم حاورأل  هفسأ  انه  نم  .ءاحألاو  تاومألا  ب  ةلالسلا  لصاوتو  ةراذلا  ةسادقو  ىركذلا  ةوذع 

ام ّنإ  لوقن  دق   ) ماع ةئام  ةلط  فرفرت  حــــل ، اهداقتفال  ّلظت ، لا  حاورألا  ەذه  فدُ ،
َ

اون ملو  اوتام 
وم اهباحصأ ب  ّلدت ع  ةدهاش  عّتمتلاو  وملل  ّئاع  ّلجس  نالا  

ْ
طاطخ تاذلا  وه  اهصقني 

بقاعت لضف  ةعامجلا  ةاح  ةّدأو  درفلا  ةاح  ةّتوقوم   ) اهتّتوقوم ةّدأ ع  انه  ةاحلا  ةلالسلا .)
دسجلل تالالحناو  ضارمأو  ااطخ  ةلسلس  بقاعت  نمزلا  لش  ناد ، يدل  مهسفنأ .) دارفألا 

لمتا دق  قاس  نوك  امدنع  خألا ، باسحلا  موي  إ 
ّ
امهلام  خــــراتلاو  درفلا  لاني  الو  ةّداملاو ،

.اهلمع لمعت  ةلادعلا  أدتف  ْتكردأ ، دق  ةاغو 
ناد مهلاق  نم  لّوأ  نوك  ْنأ  ّبطلا  نمف  ةلادعلا ، ەذه  نا 

ْ
داقع لاجم  وه  رخألا  ملاعلا  نا  اّملو 

لّثمتت نيذلا  يأ  ا ، الو  اخ  ال  اندلا  مهتاح  اوتؤي   مل  نيذلا  لْفغلا  سانألا  مه  محجلا   
ةجرد اعملا  نم  عم  مه   ) مهب كسمُت  ْنأ  ةلادعلا  ردقت  الف  ةئيطخلا ، مهراقتفا إ  مهتيطخ  

مهط ةهافت  لداع  ال  ملاعَملا ، ةحضاو  ةّه  الو  مهيلع ، ّلدت  ءامسأ  ال  مهارت  اذلو  ةلادعلا .) رفص 
ىدحإ ّباشلا   ّيرهاوجلا  هلاق  ام  لوق  مهلاح  ناسل  ّنأف  .ةاحلا  مهرورم   ةهافت  إ 

ّ
محجلا   

اهط لمجُمو  بادتنالا  تاّوق  اهعنمت  لا  ةّقارعلا  ةيشلا  صمو  ەصم  هف  ني  لا  ەدئاصق 
«: ةّبلس  » تنا ْنو  ةّيح  ةردام  ّل  نم  ّراتلا 

«. اّ الو  ُتلج  اعفن  ُبهذأس ال  نأ 
ّ

يراتفا  ُطرف  ملؤو  »
.نادو نإ 

ْ
سا نم  ّل  نم  وملا ، ةنيفس  ّعم  نورا ، فقوم  وه  اّثلا  لاثملا 

هلمح لق  ّمث  وملا ، ةمرح  خألا  كهتي  ْنأ  خ  نأل 
ّ

ه هتيفس  نإ  
ْ

سا لمح  ْنأ  نوّرا  ضفري 
وملا رون  هتاذ  لمح   نأو 

ّ
ه لن ، دتحم  نم  نأ 

ّ
ه كلذ ع  اد 

ً
ّهذلا ، نصغلا  نإ 

ْ
سا هي  امدنع 

ءدلا نورا   دي  الف  رفاسملا ، ناد  اّمأ  ص 18 .)  ) فلخلاو فلسلا  مهمكت   وه  دي  نيذلا 
، كانه اّمأ  .مثإلا  ناعمإلا   وأ  هسفن  صلختل  ةصرف  هدل  لازت  امف  اتلاو  اح ، لازي  ام  نأل 

ّ
ه هلمح 

َتاف اهيف  ناوألا  نوك  لاو  دعت ،
ً

لقتل  دعت  مل  لا  ةتباثلا  ةلادعلا  حم  وهف   محجلا ، يأ  
ص 19-18).  ) امود

ةددع نَحمو  تارماغم  دع  وك »  » أفرم نإ إ 
ْ

سا لص  .لوصولا  دهشم  لّثمتي   ثلاثلا  لاثملا 
ةاغ اهئات   رمعلا  فصتنم  هسفن   دجو  نأ 

ّ
ه وه  ه  انملعُ  ام  ّلف  ناد  اّمأ  ويلجر ، اهفص 

نمو فدلا 
ّ

.ة هناج  كسم إ  نا  يذلا   Palinure رونيلا هقفر  هنادقفل  دادِح  نإ  
ْ

سا .ةملظم 
عيمج دجمتل  سّركم  لصف  ەاركذ   َحتسُ  نم  لّوأ  وه  قيفرلا  اذه  نوك  ْنأ  ّبطلا 
عم نم  الو  انه ، زاجم  .اهتدحوو ال  ةلالسلا  لصاوت  نامض  ةفداهلا إ  ةتآلاو  ةضاملا  تاحضتلا 
ةروص عتسف  ناد ، اّمأ  ص 21 .)  ) عقاولا ثدح   نأ  نكم  ام  ثدح  ء  ل  ل  جودزم ،
اذهل ّقحلا  عملا  ّنل  اهيف ، غوتي 

ّ
ل لا  ةملظملا  ةاغلاو  انلا ، هنع  دعتي  يذلا  طخلا  اشلا 

(. ةحفّصلا سفن   ) ّوثمأ رخآ ، ىوتسم  مق   نإ 
ّ

ام هل 
نإ
ّ

ان انل  لوقلف  ةاغلا ، مالظ  نع  ناد  ملتي  امدنعف  .رونلاو  مالظلا  عم  ناد  لماعت  هسفن   ءلاو 
نم لضفأ  راغنأ  فرع  سمشلا   فص  دحأ  الو   ) سمشلا قو  دهشم  اّمأ  .ةواه  انْصغ  
نع انل  فشكل  ل  يدامتملا ، حبصلا  إ  مهبلا  لللا  نم  لاقتنالا  انل  مسل  ال   » انه وهف  ناد ،)



ْنأ لّثمتي   ناد  سم  ّنإ  ةصالخلا ، ص 22 .) « ) ناسإلاو خــــراتلا  لوح  رعاشلل  رافأ  ةعض 
نا يذلا  قئاشلا  قلاو 

ّ
ب رونلا ، إ  اهتاس  وأ  اهساعن  نم  لقتت  ذإ 

ْ
ضرألا  تااذع  انيلإ  لصوي 

ْنأ نود  نم  نكمملا  اذه  نا  امو  .ەراشنا  قّقحو  رونلا  عسّي  ام  ردق  رفاسملا  سفن  لمتع  
ةخلا بطقتسو  امامت  اهمئال  دسج  اهّدمو  ّساوحلل ، ةّئرم  ەرافأ  ةققح  ةلاحإ  ع  لمع 

ةفرعملاو لوقعملا  ملاع  و  رافألا  إ  ةّسحلا  رَوصلا  نم  ەاجّتالا  .ناسإلا  ّساوحل  ةكشملا 
باّتك عيمجل  سرد  اذه  و  ص 22 .)  ) نادل ّفلا  حمطلا  راغنأ  رظن  وه   كلذك  ةصلاخلا ،

ضقانتلا ةلئاه  رعاشم  ءرملا  ع  لِقثُملاو  رافألا  أف  أ  محدزملا  انع  هئاّرقو   رعشلا 
.اهترفو ةعزفم   رافأو 

.ناد لمعل  ةلمتحملا  رداصملا  وأ  ةنكمملا  تاثأتلا  ةلأسم  اهسفن  حطت   : تاثأتلاو رداصملا  - 
ّوأ

ً
هسفن  حط  .روطس  ةعضب  اهيف  ّتلا  نكم  ثح  ةطاسلا  نم  قوتملل ،

ّ
ع افالخ  اهلعلو ،

انّنل .ّفسلا  ملاعلا  نإ إ 
ْ

سا لوزن  ويلجر  هف  فص  يذلا  ةذانإلا ،»  » نم صقلا  عبارلا  لصفلا 
وم دّقفتي  ْنأ  ىوس  نإ 

ْ
سا هف  لعف  ل ال  تااوث ، الو  تاقع  فص  نأ ال 

ّ
ه راغنأ  عم  انظحال 

انملْعُو .فلخلا  إ  فلّسلا  نمو  ءاحألا ، إ  وملا  نم  ةلالسلا  لصاوت  كلذ  ادكؤم  ةداورط ،
ضع ّنأ  عسلا ) تااحملا  نمض  « ) نوسكس ولغنألا - نوّواؤرلاو  ناد   » هتاحم سخروب  

ّيلجنإلا نيدلا  لجر  لَّجملا ، فورعملا  ادب  وه  نا  امّر  يذلا  ادب ، لمع  اوركذ  ادقلا  حالا 
ناد لق  يأ  نماثلا ، نرقلا  كلذو   الجنإ ،» لهأل  ّلا  خــــراتلا   » ةّنتاللا عضو  يذلا 

، روفل لصح »  » اجارعم ادب  امهيف  فص  تحفص ال أ  لمعلا  نّمضتي  .فّنو  نورق  ةسمخ 
رهطملاو محجلا  نم   

ً
تحفصلا  كنت  لاوط  فصو  هف  ىري  هضرم ، ءانثأ  ّيدنلريإ ، كسان 

ام ركذتن  ْنأ  نكم  ام  كلذ ؟ ةفرعم  نكم  فك  تحفصلا ؟ تاهب  افراع  ناد  ناأ  .سودرفلاو 
جارعم اهلّوأ  و  ةّهلإلا ،» ادمولل   » ةنكمم ةّمالسإ  ةّع -  ماهلإ  رداصم  نم  ضعلا  هلإ  راشأ 

لوسرلا سلوي  ّنل  .اناسإ  اروأ ع  ةلوادتم   هل  ةّنتال  ةاور  تنا  يذلا  ەؤاو  مالسإلا  ّن 
ءارعشلا قطنس  نإ 

ّ
اه ّيرعملل ؟ نارفغلا » ةلاسر   » مأ .ءامسلا  دوعص إ  امهل  نا  هسفن  عس  هلقو 

؟ ةّحورلا ّرع  نبا  تاءاإ  مأ  .ااقع  الو  ااوث  فصت  الو  ةّغلو  ةّعش  لئاسم  رَخآلا   ملاعلا   
تفرع هلامعأ  ّنأ  للد ع  نم  امو  ةنس ال غ ، نامثب  ناد  ةافو  لق  ّرملا  انفّوصتم  وت 

ّ
دقل 

قمعألا ّالسإلا  ثأتلا  ّنأ  مّدقت  ام  انظحال   .دوقعلا  نم  جولا  ردقلا  كلذ  ةّنتاللا   اهقط إ 
يذلا ام  يردن  الو  ثأتلا  اذه  رعاشلا ع  َّفختي  ملو  ةفسالفلا ، ةحان  نم  ىرحألا  ٍتأ  ناد  ع 

فوصوملا  لوسرلا  سلوي  ءاإ  نم  اقالطناف  رمألا ، ةققح  و  .كلذ  لعفل  ەوعدس  نا 
نم حُ  ام ال  ّالسالا  ملاعلاو  اوروأ  َعضُو   نآرقلا  روكذملا   مالسإلا  ّن  جارعمو  لجانألا 

رخآلا ملاعلا  مهسفنأ   اهباّتك  لّختي  ةرماضلا ، اهنم  ددعلا  تعن  نكم  ل  ةزجوملا ، صوصنلا 
.هنوفصو

دلو دسأ ، نب  ثراحلا   ) ّساحملا فّوصتملل  مّهوتلا » باتك   » رامضملا اذه  ةّعلا   صوصنلا  نم 
برعتسملا هقّقح  يذلا  دَنُجلا ،) هدُم  نم  ناو  .م ،  857 ه / ـ دادغب  243  وتو 

ّ
ةلا   

هعضو نم  ةّسرف  ةمجب  ةحصم  ة  هل  مّدقو   Andre Roman نومور هردنأ  ّرفلا 
روّصتي هفو  ةحفص ، ثالث  مّهوتلا » باتك   » زواجتي ال  (. 1978 سرا ، ، Klincksieck تاروشم )
توملل َتعُ  دقو  َكسفن  ْمّهوتف  : » رخآلا ملاعلا  ةلحر إ  ضحم ، ٍّالسإ  راطو  ٍمجعم  بتالا ،



كنازحأو كفوخ  كدارفناو  َكتلذمو  كُع  َكسفن  ْمّهوتف  ...حلا  إ  إ 
ّ
اهنم  موقت  ال  ةع 

ً

ِذإ فاح 
ّ

اهت ع  اندلا  ءامسلا  ةكئالم  انبف  ...ةافح  ةارع  قئالخلا  ةمحز  كمومهو   كمومغو 
مهراطخأو مهماسجأ  مظع  فاح 

ّ
اهيت نم  اوردحناو  باسحلاو  ضرعلل  ضرألا  نروشحم إ  اوردحنا 

ْمّهوتف ...ةنكسملاو  ّلذلا  ضرألا  نروشحم إ  مهلزنأ  يذلا  عألا  كلملا  سدقتب  مهتاوصأ  ّولعو 
قرعلا ةّدش  نم  كردص  َكسفن   ْتقاضو  َمغلا  كلع  قبطأو  قرعلا  كالع  دقو  َكل  َكسفن 
امنبف ...ءافشلا  راد  إ  وأ  ةداعسلا  راد  إ  ءاضقلا  لصفل  نورظتنم  كعم  سانلاو  بعرلاو  عفلاو 
ـر ...اهّ رونب  ضرألا  ِتقأو  شرعلا  رون  َعطس  ذإ 

ْ
...اهــك  ةّدشو  ةماقلا  ملظ  قئالخلا   عم  َتنأ 

كلذك مهيدأ  َكسفن   ْمّهوتف  ....بارطضالا  ك  ّلح  دق  كذخأ  نولوملا  ةكئالملا  َكْتياع  اّملف 
ُندأ همال : مظع  ّلجو  ّزع  كادانو هللا  مهيدأ  نم  ك  اوفذقف  نمحرلا  شرع  إ  ك  َُتنا  ّح 

ٍنوزحم ٍقفاخ  ٍبلق  مك  بك  للج  مظع  ّبر  يد  َتفقوف ب  ەرون  َكّيغف   َمدآ  َنبا  ا  ّم 

ّصخت امهالوأ  .ناتّساسأ  انداقتعا  امه   تلأسم  ددّصلا  اذهب  حاّلا  ي  .خلإ » بوعرم ، ٍلجو 
ًةرات خــــراتلا  نم  اهاّإ  هئاقتسا  دع  اتعم  حت 

ً
اهيلع  سرام  وأ  ناد  اهركتي  لا  لصافتلا  فالآ 

ّلل همسري  يذلا  فارطألا  املاو  انعلا  دّقعملا  لمالا  رامعملا  اذهو  اروط ، اجولوثيملا  نمو 
نامألا فصو  ممعتلا   وأ  راسبالا  اذهب  تك  ال  وهو  .ةثالثلا  رَخآلا  ملاعلا  تاتولم  نم 

نم فطتقملا  ظحالن   ام   ) لَداتملا ماللاو  ةدوصرملا  رعاشملاو  ةلّختملا  عئاقولاو  ةَمّهوتملا 
ةّخرات ةؤرو  ةّفسلف  ةجلاعم  اهعفش  ةقمع  اجولوكس  هل   اذه  ّجي  ل  ساحملا ،) ّصن 

ةلأسم سخروب : اهب  انركذف  ةناثلا  ةلأسملا  اّمأ  .ةددم  ةّعش  تالاوتمو  ّيواسأم  حمو 
ّيلجنإلا بهارلا  َلاخ  َبر  الو  هّجو  ام  ناد  اؤر  ىرثأ  نوك  ْنأ  ّد  يذلا ال  ّيوفشلا  ثوروملا 

.هلق ادب 
سانأ نا  دقف  نوسكس ،» - ولغنألا ّواؤرلاو  ناد   » نع ەذه  هتاحم  سخروب   هلإ  ش  امو 

أرق ناد  نوك  نأ  ارو  نا  امو  .ماللا  نم  قانتملا 
َ

ل ع  لعتلا  يثك  طسولا  علا 
هتنام فرعل  ةمدقلا  ةّنانويلا  ّصتخملا  نم  ددع  إ 

ّ
همحالم  فرعل  نا  ام  يذلا  سوموه 

ةدوقعملا رعاشلا  « ـ هتعنو ب ويساروهو  سوناولو  سويدوأ  نم   
ً

سباملا  مّدقتي   هلعجو 
ادمولا امظع  ااتك  ّنإ  : » هتّيمهأ لما  انداقتعا  سخروب   مُح  بسك  انهو  ةداسلا .» هل 

دارفألا نم  فغ  ددعل  رفاضتملا  دوهجملا  وه  ل  درفل ، ةفِداصُمو  ةلوزعم  ةوزن  سل  ةّهلإلا 
ّيلا ركفلا  تارحل  اراوغتسا   » ەداّور وأ  هقاس  نع  ثحلا  نم  لعج  ام  كلذو  لاجألاو ،»

ص 63).  ) رخآ ائش  هنم  أ  هتانيمختو » هسودحو  هتارماغمو  هتاسّمهتو 
دقو .ةّمهألا  ددش  ناد  دنع  تاراعتسالا  لمع   : ةهانتملا غ  هتاساعناو  زاجملا   - 

نع رهطملا »  » ةاد ناد   ثّدحتي  امدنعف  .اهادَم  لما  اهل  ظفتحأ  ْنأ  ةّرم ع  ّل  ُتصرح  
هّش نأ 

ّ
ه حضاوف  روقولا ،» هشر  ازاه   » امهملو بق  وهو  ويلجرو  وه  ەاأر  يذلا  نوتا  خيشلا 

.طلا شب  بئاشلا  ەرعش 
، هشلا فا  وأ  لْثم ،»  )» هشلا ةادأ  نم  ّل  فذح  موقت ع  ةراعتسالا  ّنأ  ةغاللا  فورعمو  
هل نوك  ْنأ  نكم  اخش ال  ّنإ  لوقلا  ضاعالاف  هلعو ، رعّشلا .) انه :  ) هَّشملاو .خلإ ) نأ ،»

ّ
ه  » وأ

هل نا  خيشلا  ّنإ  انه  رعاشلا  لوق  .ةراعتسالا  نوناقل  ناس  نع  إ 
ّ
ّمني  رئاط ال  وه  ام  ذإ 

ْ
شار » »

«. روقولا هشر  ازاه   » ملتي نا  نإ 
ّ

ه لوقف  زاجملا  لوقلا  فّثك  ّمث  شلا ، هشو  بئاش  رعش 



قومرملا لس  لعف  ام  ةروقولا » ةتيحل  كّرح  وهو   » إ ةروصلا  لّوحأ  ملو  ُتمجرت ، اذكهو 
، عضاوتب ةناإلل ، ل  ەردق ، نم  اصاقتنا  اذه  لوقأ  انأو ال  .نادل  هتمجرت  نامثع   نسح  روتكدلا 

امهم ەذاقنإ  و  اهيف ، انّمثم  زاجملا  ّلظ  ةغل  ةّعشلا : ةغللا  لمع  انتَرظن إ  قراف   ضع  نع 
عم ةددع ، ىرخأ  ةلثمأ  رخآ ب  لاثم  إ 

ّ
اذه  امو  تلعف ، كلذك  .لوقعملا  نع  هأنو  هتءارج  نم  نا 

هضتقتس تنا  ام  ْمجرتأ ، ملو  سمشلا ،» هف  تمصت  يذلا  عضوملا  داعأ إ  ّمث  : » ناد تب 
ّمث : » إ مجملا ، ضع  ىدل  ةدئاس  لازت  ام  لا  ةغللا » ةمالس   » وأ حضولا »  » ةجولويدآ

تااحم ىدحإ  دجأ   ْنأ  رو  امّأ  ّو  سمّشلا .» هف  بجتحت  يذلا  عضوملا  إ  داعأ 
نع ُلق  نم  هُتظفح  ُتنك  يذلا  نوناقلا »  » اذهل ادأت  ناد  ەالعأ   ةروكذملا  عسلا  سخروب 

ام ةمجلا  اهذاقنإ   ةرو  عو  بسحف ، ةراعتسالا  ةّمهأ  سخروب ع  دكؤي  ال  انهو ، .ەاوس 
تازاجملا نم  عن  ع  كلذك  ل  اضأ ،) ةمجرت  ةّصاخلا  اهتلاش  ع  لش  لا   ) ةءارقلا  

فك انظحال  ام  .ةهانتم  غ  تاساعناو  اارم  بعل  إ  دوقت  تازاجم  ناد ، ىدل  ةفعاضملا 
ع لا  ةظحللا 

َ
ناد  نادش  ادهاش ع  اهتعاف  ةتماصلا » سمشلا   » ةراعتسا راغنأ  ْتذتجا 

.ةكرح ناسإلا   وأ  ملاعلا  عضو  دعتو  ةناث 
ً

ماللا  سمشلا  اهيف 
نم وألا  ةدوشألا  نم  ع  ثلاثلا  تبلا  : » وه اهناونعو   ) ەذه هتاحم  سخروب  أدي 

« ةراعتسا  » ةدرفم ّنأ  كذتلا  ّلا )» توقالا   » نع ماللا  هف  دري  يذلا  تبلا  وهو  رهطملا ،" "
« اروفاتيم  » ةنانويلا ّنأ  كلذ  .ةراعتسا  اهسفن  لش   رادحنالا  لا 

ّ
ةنت  - ةّنانويلا تاغللا   

ام امامت  نانويلا ،) لقنلا   طئاسو  اهب  ّسُ  ْتحرب  امو   ) لقنلاو لاقتنالا  ّلدت ع  نإ 
ّ

ام ةراعتسا )» )
نّمضتت .ەاوس  إ  ەزوَج »  » وأ عضوملا  زواجت » و« لاقتنالا  ع  زاجم »  » ةّعلا ةدرفملا  ّلدت 

نوعد نيذلا  نوساسلا  لاثم  سخروب  قوسو  قؤم 
ّ

.ات رَخآلا  امهدحأ  حبص  فرط  ةراعتسالا 
ةماخض بسانت  سخروب ، لوق  وألا ، ةلاحلا  عجلا .»  قط   » وأ فالدلا » قط  « ـ رحلا ب
.عجلا رَغصو  رحلا  ةماخض  ّيّدض ب  ماجسا  وأ  قاط  مسري  ةناثلا  و  رحلا ، ةعسو  فلدلا 

يذلا عضوملا   » ةراعتسا نّمضتملاو  ركذلا  فنآلا  ناد  تب  هاجعإ  سخروب  يدي  اذه ، دع 
لمع قيمعتلو  ص 67 .) !« ) ةّئرم ةروص  نع  ّع  ّامس  لعف  : » بّقعو سمّشلا » هف  تمصت 

نم لّوألا  تبلا  ف  .نخآ  ءارعشو  نادل  ىرخأ  ةلثمأ  ةثالث  سخروب  قوس  اذه ، ةراعتسالا 
دج وهو  ّلا .» توقالل  قئارلا  نوللا   » كلذ ناد  ركذ  رهطملا ،»  » نم ةع  ةثلاثلا  ةدوشألا 

حواي مك  رجح  وه  ناد ) اهمدختسا  لا  ةدرفملا   ) فسلا وأ  توقالا   » ّنأ  Buti وب سوماق   
فنص قلا  توقاو  علل ، حــــم  ّدج  ةّوامسلا ، ةّوعدملا  ةحتافلا  ةقرزلاو  ةعصانلا  ةقرزلا  ب 

قلا نول  حتس  ناد  ّنإف  سخروب ، ه  ركذُ  امو  هلعو ، سراف .») دال   ) ادم دوجوم   هنم 
ام ال ّرمتس إ  نأ  نكم  داتم 

ً
اعل  مقُ  اذكه   » .هسفن همسا  قلا   نّمضتي  مك  رجح  ركذ 

، ەالعأ اهيلإ  راشملاو  ٍلال » عبس   » هاتك ةروشملا   ىرخألا  ةاحملا   (. ) ص 68 « ) هل ةاهن 
(. هتاح هعمس   تب  لمجأ  لّثم  قلا » توقا   » نع اذه  ناد  تب  ّنأ  سخروب  حّ 

: ةدئافلل ەدرون  نوريال  تب  سخروب  ركذ  ةراعتسالل  ّعضتلا »  » لمعلا اذه 
"She walks in beauty, like the Night"

«(. لللا نأ 
ّ

اه اهلامج  س   )»



اهرود لا   ةلللا  نأ 
ّ

اه مّدقتت  ءارمس  ماوقلا ، ةقماس  ةأرما  سخروب ، بتك  ئراقلا ، لّختيلف  »
: غننوارب ترور  تب  سخروب  دروي  ّمث  ص 69 .) « ) هل ةاهن  ام ال  اذكهو إ  ءارمس ، ةقماس  ةأرما 

"O lyric Love, half angel and half bird ..."
ّنلو «. » رئاط فصنو  كالم  فصن   » نأ

ّ
اه ترا  ثبالأ  فوتملا 

ّ
ةا هتببح  رعاشلا  هف  تعني  يذلا 

سفن « ) ءاهتنا ال  نوك  نأ  نكم  اماسقنا  نّشد  وحنلا  اذه  عو  رئاط ، فصن  ُلق  نم  وه  كالملا 
(. ةحفّصلا

ةفك لّثمتي   هتّعش »  » وأ ناد  ةغال »  » نم رخآ  بناج   : ناد دنع  لصافتلا  ةجلاعم  - 
نلع .اذه  عسلا  هتااحم  باتل  هتمّدقم  ەدنع   سخروب  قوت 

ّ
ف دقو  لصافتلاو ، هلماعت 

فوملاو
ّ

ةق ةمئادلا  هتاراتبا  لجنإلا  هلمع  لحمو  ناد  حاّ  َباجعو  هفطاعت  نع  سخروب 
ْنأ ناد  ك  ال  نوعلاو ،) ةسماخلا  ةدوشألا  « ) محجلا  » ظحالن  امف  .ةققدلا  لصافتلل 

ام ناع  ل  رخآلا ، إ  امهدحأ  خسَّمو  نالّوحتي  نإ 
ّ

امه امهتعبط  نالداي  فأو  لجر  نع  لوق 
توم ةجّجأتم  ةشاح  اهيف  روهظلا  إ  لجاعتو  ران  اهسفت  ةقروب  لداتملا  خاسمالا  اذه  هّش 

ّنإ لوق  ْنأ  محجلا »  » نم ةع  ةسماخلا  ةدوشألا  هفك   الو  .داوسلا  رهظ  املو  ضابلا  اهيف 
مههّبش ل  ويلجر ، هلإ و  اورظنيل  فصنلا  مهنيعأ إ  نوضمغ  ةعاسلا  ةرئادلا  بذعملا  

.طاخلا ّمس  طخلا   رمت  دهج   خيش  وأ  حضولا  ّمات  ارمق غ  نونياع  لاجرب  روفلا  ع 
حلاصل نوتلم  ةّباض  نادأ  دق   Ruskin نكسر فورعملا  ّيلجنإلا  دقانلا  نوك  سخروب  ەّونو 

.ناد يدل  نامألا  فصو  قد 
ّ

ة
: برعلا داقنلا  ادق  اركذم  سخروب  بتك  ةمئادلا ، هتباصو  هعوضوم  نم  فصولا  برق  ددصو 
وأ كراي  ّيتاللا ]  ] رظن ف  ةغِلاملا : فاصوألا  إ  نوؤجل  ام  اثك  ءارعشلا  ّنأ  فرع  ّللا  »

ةّدجألا ەذه  .روللا  نم  وه  ءام  ّلو  دجسعلا ، نم  ةأرمال   ةرعش  ّل  اروغنوغ ، ّاسإلا ] ]
ةنياعم ّل  مزال  يذلا  ثاالا  مدع  نم  ةعان  ودتو  تامللا  قد 

ّ
ة فعضُت  ءاقرخلاو ، ةّلآلا  ةّمرلا ،

ص « ) اهرت لت  ةدحاو ال  ةمل  هتدصق  سل   ةوفهلا : ەذه  لْثم  هسفن  مّرح ع  ناد  .ةصقان 
.(9

عو رعاشلا  ةهازن  للد ع  وه  ل  ةّغال ، ةلح  لش  هل ال  اذه  ّنأ  إ  اخأ  سخروب  هّي 
نع هسفن  ءلا  لوقن  ْنأ  انرودقم  ّنأ   ىرو  .هتدصق  انع  نم   

ً
َرّوصت  ه  يذلا  ءالتمالا 

سخروب ركذ  .اعم  ٍنآ  ةطاسلاو   ةعورلا  فصّتت  لا  ةّسفنلا ، وأ  ةّجولوكسلا  لصافتلا 
ام ْنلو  فّدجتو ، لولوت  محجلا  ةقوسملا إ  حاورألاف  ةدصقلا : اهب  ىألملا  لصافتلا  ەذه  ضع 

ناد عمسو  .ضماغو  مراع  قلق  اهباتي  ّح  محجلا ، حاورألا إ  ّعم  نورا ، براق  عضوت   ْنإ 
«، يدّس لعم ، يذاتسأ ، : » هتوعد إ  عراسف  ادأ ، سودرفلا  لخد  نل  خألا  ّنأ  ويلجر  نم 

موكحملا نم  هنوك  هتفرعم  ّنأل  وأ  ەرظن ، هتمق   نم  للق  نل  حبلا  اذه  ّنأ  هل  تُيل  اّمإ  كلذو 
.أ هّح  ْنأ  هعفدت إ  ادأ  سباملا  كس  مهيلع 

ةهولألا روغ  ّس  اودارأ  نيذلا  سرطغتملا  ويلجر  مجاهي  رهطملا ،»  » نم ةثلاثلا  ةدوشألا  و 
نم ەاوسو  اذه  .ءالؤه  نم  نا  نأ 

ّ
ه ەركذتل  سأرلا ، أط  ه  اذو  ەدحو ، لقعلا  راعم  ةهانتملا  غ 

ص 10-9).  ) ةلا ةرفاولا  ةلثمألا 



هملح نا  لا  ةناملاو  نادل  ّيرعشلا  ءامتنالا  ةلأسم  اضأ  اهسفن  حطت   : زواجتو ءامتنا  - 
ةسماخلا ةدوشألا  ناد   عفد  فك  ءاّرقلا  ظحال  .اهؤّوبتس  نأ 

ّ
ه هثّدح  لاّعفلا  ّادإلا 

عفري ّمث  لداتملا ، خاسمألا  إ  اناوعفأو  ذعملا 
َّ

ب ةاطخلا  نم  ادحاو  محجلا »  » نم نعلاو 
ةمحلم بحاص  سوناول ، نيدعلا  هَفلس  هف  ىّدحتي  ّاذلا  سمحتلا  نم  عنب  هتقع  رعاشلا 

ّنف ەاقاف   انوك  ْنأ  تالّوحتلا » و« ىوهلا » ّنف   » بحاص دوأ )  ) سويدوأو الاسراف ،» »
امهل نادج  ةّمرلا  باسألا  ةرجش  نالاو 

ْ
مامه اذه  اعلا  طارخنالا  ملح  ّنأ  .خسملاو ع  لحتلا 

بنطت  ال  ةفّشقتم ،»  » ةدوشأ محجلا .»  » نم ةعارلا » ةدوشألا   » ادأو  احضاو  اسّفنتم 
عضاوملا ةحئال »  » دّرجم نوكت  ْنأ  ودعت  الو  ّسلفلا  وأ  ّيواسأملا  راوحلا  الو   قئاشلا  فصولا 

ق  )» عسلا هتااحم  لمجأ  نم  ةدحاوب  سخروب  اهّصخ  دقف  كلذ  عمو  .مالعألا  ءامسأو 
نع دوصقملا  هش  فاشلا »  » وأ فشّقتلا »  » اذه ءارو  نم  اهيف  فشك  لنلا )» ةعارلا  ةدوشألا 

.اهتاضافاو اهانع  ّمهأ  ةاحملا   صخلت  انزّفحت ع  ةقمع  تالالد 
.ّقحلا اهتياد  ّفسلا  ملاعلا  ويلجرو   ناد  ةلحر  دهش  ةدوشألا  ەذه   

فكو ةثالثلا ، شوحولا  ەدّدهتت  ةملظملا » ةاغلا   » اهئات  ناد  ْترّوص  دق  وألا  ةدوشألا  تنا 
ّنأ نعو  ەاعسم  ةققح  نع  ويلجر  فشك  ةناثلا  ةدوشألا  .هتيادهو   ەذاقنإل  ويلجر  أ 
ەام نارعاشلا  زاتج  ةثلاثلا ، ةدوشألا  و  .ناد  ةادهب  هصوتل  ءامسلا  نم  ْتءاج  تاب 

.محجلا إ  ةهّجوملا  ةنوعلملا  حاورألا  قلقل  وأ  ةروص  نالّجسو  نورا  ةنيفس  نوألا »  »
.فوخلا نم  كلذ  ّنأ  ناد  بسحف  لّدي ، ويلجر  ىأرم  اذو  ةقئاشلا ، امهتلحر  ْنذإ  نآدي  نآلا 

انأو : » فضو ةملأتملا  حاورألا  ەذه  ع  ةقفشلا  نم  ىرحألا  َّتأتم  كلذ  ّنأ  هملعم  هل  دكؤيف 
اوتام  نّمم  لضافلا  حاورأل  صّصخملا  عضوملا  سباملا ،»  » اغل نأ 

ّ
امه كلذ  ءالؤه .» نم  دحاو 

ةغرلا شعلا   وه  دحولا  مهباذع  ل  باذعلا ، نوّقلتي  هناس ال  .ةّحسملا  لهج  وأ   ةّثولا 
تادّهنت  » ناملا اذه  ددص  ناد  حتسو  .سودرفلا  إ  دوعصلاو  هللا  ةؤرب  لمأ  نود  نم 

نإ
ّ

مه مهنب : امهنولْقو  امهنوّيح  ءامظع  ةعرأ  نالاق  امهب  اذو  ّيدألا .» ءاوهلا  كلذ  فجرُت 
ناد نوّدع  .ةّنتاللاو  ةّنانويلا  ةقارعلا  ءارعش  راك  سوناولو ، سويدوأو  ويساروهو  سوموه 
تنا امّر  راوسأ  ةعس  طاحملا  مهق  هنودوقو إ  لق ) نم  مهيلإ  ويلجر  ةفاضب   ) مهسداس
نزي

ّ
ەر يذلاو  ثالثلا ، ةّيدلا  لئاضفلاو  عــرألا  ةّكفلا  لئاضفلا  إ  وأ  عبسلا  فراعملا  إ  زمرت 
ام هنوزاتج  نابلا ،) ّولعو  ةحاصفلا  إ  وأ  ةّضرألا  تاخلا  إ  زمري  هلعل   ) ًءام ءولمم  قدنخ 

شوح .فعضو   ٍەاو  مهتوصو  امامل  إ 
ّ

ماظعلا » ءامحلا   » ءالؤه ثّدحتي  ال  .ةسالا  زاتجُت 
دشر نبا  مهنب  نخآ ، ناد  يري  دعأ ، ٍنام  .ضومغلا   وي  خأ  ششح  طسني  قلا 

هيعو هتحلسأ  و«ق  هتهّبأ ، نم  دت  لا  هتلزع  نيدلا   حالصو  بلا » حّلا  عضاو  »
اهنم أ  مالعإلا   » اهنم ةاغلا  ودتو  ةدوشألا  ةاهن  ّركت ح  ءامسألا  نم  ةمئاق  هلت  تّلا .»

ص 22). « ) ةلّخملا ذحش 
اهيف  اوعق  حيسملا ،) دالم  لق  تّيملا  ءانألا  يأ   ) ءاآلل سبام  ةركف  ّنأ  سخروب  انركذ 

لجنإ اهّيمسُ   ) ّوهاللا دلقتلا  ُلق   نم  ةمئاق  هتوم ، دع  ءامسلا  حيسملا إ  مهعفري  ْنأ  راظتنا 
دأ امو  ْنل ، .دمعت  ال  نوتوم  نيذلا  لافطألا  سبام  كلذكو  (. 22 /16 «، مهاربإ نضح   » اقول
غو ّيثولا  ب  لضافلا  حاورأل  ةصّصخم  سبام  ةركف  ّلظت  واّروت ، وكسشنارف  هلع 



نم نا  امف  .ةعرا  ةلح  اذه  سخروب   ىري  اتي ، ودغ  رثأ  عو  .ناد  راتبا  نم  ّيحسملا 
بضغ ثي  ْنأ  إ 

ّ
ةّحسملل ) قباسلا   ) ّساللا ملاعلا  ةمظع  دأتلا ع  ناد   فاحلإ  نأش 

وهف نامإلا ، عم  ضراعتلا  ءامظعلا  ءالؤه  ذقني  ْنأ  هل  نك  مل  اّملو  .ّيدلا  ەدقتعمو  هفانتل  هاعم 
نكمتلا مدع  ىوس  ء  ّيأ  محجلا  عقاولا  اهعمج   لا ال  ةّداضملا » محجلا   » ەذه مهل  َرّوصت 

يشُملا ءامس  دعتسس   سودرفلا ،»  » بتكس امدنع  تاونس ، كلذ  دعو  .هللا  ةؤر  نم 
.حيسملا ةفرعم  نود  نم  ةلضاف  ةاح  اوفرع  نَم  صم  نع  شاقنلا 

نوكت دق  اهب  سأ  ال  ةّنمز  ةف  ع  ويشاوب  دأت  هحوو  ناد  لمع  تاعط  بلغأ  دعتس 
نم ءاعأ  نم  ثعاب  كلذو  محجلا ،»  » ةنماثلاو ةعاسلا  تدوشألل  ناد  فلأت  ب  ْتلصف 
ّنل ...لوقلا .» ُفنأتسأ  : » ةراعلا لعفلا  أدت  ةنماثلا  ةدوشألا  نوك  اذه  ع  للدو  .رعاشلا 
حمل ثح   ) افنآ اهيلإ  راشملا  ةعارلا  ةدوشألا  ب  ةاتلا  ةعبط  أ   اقراف  ظحال  سخروب 
اهيف دلخ  لا  ةسماخلا  ةدوشألا  اءد  اهل ، ةلاتلا  تادوشألا  و  سباملا ) ءامظعلا   ق 
ةاتك ىدل  ركف  ناد  نا  ول  سخروب : لءاسو  .ولوا  اهقشاعو  يمر  اد  اسشنارف  ةاسأم 

نا ةعئار  ٍتاراوح  ّيأف  اهتالاتو ، ةسماخلا  ةدوشألا  عبّتُملا   هسفن  ّفلا  ءارجإلا  ةعارلا  ةدوشألا 
مهءامسأ  د  نّمم  مهاوسو  سويفروأو  سطلقاهو  وطسرأو  سوموه  ناسل  اهعضس ع 

، ءامحلاو ءامظعلا  ب  لنلا ، قلا  اذه    » نأ
ّ

ه لعفلا  ظحال  دق  هشورك  نا  ةلطلا ؟ هتحئال 
اهل ەذه  ةألاو ، قوتلاو  باجعإلاف  .اموظكم  ءاج  يذلا  رعشلا  ّلحم  ةفشانلا  تامولعملا  بصتغت 

ص 24). سخروب ، ەركذ  ، 1920 ناد ،» رعش  « )» الّثمت ةلَّثمتم  اهيلإ ال  راشُم  رعاشم 
، رعشلاو نامإلا  ب  ّخلا )  ) عالا اذه  دنع  ەرود  قوتي 

ّ
ف ص 24 ) سخروب ، ەركذ   ) ور ورام 

فجرُت لا  تادّهنتلا   » نع ةدوشألا  نم  عضاوملا  دحأ  ناد   مال  اهنم  تاضقانت  ةلمج  هل  وزعو 
ملفأ «. ِ

ْ الو  ة  ال   » اهيلع بي  نا  ام  ەوجولا  ّنإ  اهنم  رخآ  عضوم  هلوقو   ّيدألا ،» ءاوهلا 
؟ هّنف َلام  ُدع  َغل  رعاشلا  نك 

...وأ هناسو  قلا  اذه  للج  يذلا  دفلا  بعرلا  سخروب ، رظن  نيدن ،  ةّسلا  ةماشغلا  ەذهل 
اذ ق وه  اهف  .نح  عمشلا  لثامتل  فحتم  ەرظن  هّشلا   غلا  بئلا  ّلحملا  اذهف  .ەءانجس 

ادأ إ ةسلاج  ايال  يذ  اهو   ناملا ،)؟ اذه  هعفنت   َمف   ) هتحلسأ اقطنمتم  دألا  سلاج إ 
نا يذلا  سمألا  اهيش  نا  يذلا  مويلا  اهيش  نوكس  ادغ  ّنأ  قلا  انلمتيل   » نو

ّ
ان اهيبأ ، راوج 

اذه ناس  ّنإف  رهطملا ،»  » ءارعشلا  ناد  رّوصس  امو  ص 25 .) « ) ماّألا رئاس  اهيش  ەرود 
: سخروب بعتب   ) مهتقو اوجزي  ْنأ  ىوس  انه  نولعف  ال  ةاتلا ، مهعسوب  دع  مل  ذإ 

ْ
قلا ،

(. ةحفصلا سفن   ) ةّبدأ رومأ  لادجلا   مهتّيدأ ،)»  »
انا امّر  ذوحتسملا  هفّشقتو  ناملا  اذه  بعر  ّنأ  سخروب ، لضفو  جــــردتلا ، انظحال  نوكن  اذكه 

هلعل فّشقت  .ىلا  هتدصق  حتتفم  لزي   مل  نَم  ةماشغ  ةجن  اسلو  ناد  دصاقم  نمض  نم 
 / ةثفن إ 

ّ
ملاعلا  ةرهشلا   امو  : » تصلا عيذو  ةرهشلا  نع  ثحلا  نالط  نع  ناد  تابأو  مءالتي 

ةداحلا ةدوشألا  رهطملا ، « )» .اهتهجو ّغت  امف  اهمسا  ّغتو  كانه ، اروطو  انه  ًةرات  ّبهت  حالل 
«(. ةع

نادل اروص  وأ  تاطاقسإ  مهنوك  سخروب  رظن  وه   ءامظعلا  ءالؤه  تمصل  قيمعلا  ثعالاو 



ناد نا  امل  ةلثمأ  اونا  .ةلم  مهنم  دأ  ةّوقلا ، وأ  لعفلا  نك ، مل  نأ 
ّ

ه فرع  نا  يذلا  هسفن 
ةمظعلا حاورألا  ەذه   » َف .ابك  ارعاش  يأ  نخآلا ، رظن  هنوكس   املو  هسفن  رظن  لّثم  

ب َسداسلا  انأ  ُتف  مهتبحص /  ولخدأ   دقلو   )» اهلفحم ناد   لقتس  لا  قوملا ،
ّ

ةر
لاخ نع  ةلوصفم  نوكت  دات  ال  دلولا ، هملح  نم  رَوص  ناد  إ  ةسلا  ءامحلا )»  كئلوأ 
دقل اذه .)؟ ىوس  لعفت  ْنأ  اهنكم  امو   ) ءاهتنا ال  بدألا  نع  ثّدحتت  نإ 

ّ
اه .وه  هنأ  يذلا  ملاحلا 

«. ةّهلإلا ادمولا   » ةاتك ددص  وأ   الاسراف » و« ةذالإلا »  » تأرق
ص26) -  ) تاب ندل  نم  ةّسم  نأل 

ّ
اه محجلا  ف   كلذ  عمو  اهّنف ، ةسرامم  ةعرا    

ةاتك انع  ّمهأل  ةّلصفتلا  ةءارقلا  نمض   : راّطعلا نيدلا  دف  غمس » ناد و« « 
َ
»

قطنو لداعلا  تائم  عامتجا  نم  انَّوكم   
َ

ا سجلا  ءامس  ناد   راتبال  انضرع  سودرفلا » »
لا  اذه  طرخني  نحن .»  » لد انأ »  » ئاق

ً
هتدحوو ، هتداس  إ  زمري  مغانتم  دحاو  ٍتوص 

خسم ةقئاف   ةعارب  نع  ةثالثلا ، دشانألا  دادتما  ع  ناد ، اهيف  برعأ  تاراتبالا  نم  ةلسلس 
ةءارق دنع  فوقولا  انب  ردج  نآلا ، .ةلالد  اذ  ايكرت  ةكرمو  ةلمج  تانئا  راتباو  اهلحتو ، تانئالا 

ْنأ ّدوأ  ال  لاو )» غمسلا   » اهناونع  ) عسلا هتااحم  ىدحإ  سخروب   اهب  هصخ  ةنراقم 
.ضرعلا اذه  اهزواجتأ  

انع ع ةراثإلا   ددش  ودي  نا ال  اذإ  لا ، اذه  ّنإ  لوق  امدنع  سخروب  ّكش  الو  ّقحم 
انركذ لاحلا ، .ناد  كلذك  ع  رمألا  نك  ملف  راتبالاو ، عــــنتلا  ةراضلا   ةّراجتلا  تانالعإلا 
رمألا قلعتي  .اذهك  بكرم  نئا  راتبا  نمزلا   نم  نرق  ناد  قبس  اسراف  افّوصتم  ّنأ  سخروب 

، ةفورعم ةاحلا  .هشلا  طلا » قطنم   » بحاص راّطعلا ، نيدلا  دف  اهركتبا  ام  غمسلا  ةاح 
.راّطعلاو ناد  يَراتبا  ب  ةسخروبلا  ةنراقملا  زاجإ  نم  نكمتنل  رطسأ  ةعضب  اهصّخلنسو 

هشار نم  ةدحاو  موي  تاذ  طقسُ  نوثالثلا .)» رويطلا   » همسا عمو   ) رويطلا كلم  وه  غمّسلا 
ەق هنع   ثحلل  رفاسو  ّيوضوفلا  اهتاتش  نم  جورخلا  رويطلا  رّرقتف  صلا ، طسو  ةلمجلا  

اهنم  فالآلا  طقسو  فالآلا  رفاس  .ضرألا  طحملا  ّيروطسألا  لجلا  فاق ، لج  نئالا  
دقو لجلا ، ع  رويطلا  ّطحت  .ارئاط  نوثالث  إ 

ّ
اهنم  لص  الو  ةّجلا ، ءاونألاو  كهنلاو  بعتلا 

غمّسلا .اهنم    ٍدحاو  ّل  غمسلا  ّنأو  غمّسلا  نأ  
ّ

اه كردُتف  ةلحرلا ، نَحِم  اهترّهط 
ّنإ سماخلا ،» عساتلا   » طولفإ ، لوق  سخروب  ركذ  ام  اذهو  .ثالثلا  رويطلا  غمّسلاو  
ّلو موجنلا ، سمشلا   .ءاشألا  عيمج  وه  ء  دأ  .ء  ّل  وه   لقعلا  ءامس  ء   ّل  »

ص 78). سخروب ، ەركذ  « ) سمشلاو موجنلا  عيمج  ةمجن   ّلو  اهل ، موجنلا  وه  مجن 
قراوفلا ّلظت  ّاخلا ، امهعاط  عو  راّطعلا ، غمسو  ّنادلا  ّيروطامإلا  لا  هاش  ع 

ؤب رود  علطض  دواد   ) هف نووذ  لا ال  مهنم  فلأتي  نيذلا  دارفألاف  سخروبل : ةنّب  ةّساسألا 
غمسلا نياعت  لا  رويطلا  ّلظت  ع ح  .خلإ ،) هشومر ، مه  طنطسقو  اّقزحو  سوناارتو  علا ،
نومحت نَم  ا  َلدعلا  اوبحأ  : » ةراع فورحك  قؤم ،

ّ
ةت ةلكش  وأ  ةيكرت  لاو  .هسفن  غمسلا   

حاورأ نم  ءامسلا  مسرت   و  ناد  اهرّوص  لا  ةمحلا » رْفس   » نم وألا  ةراعلا  « ) ضرألا
هتعبط لضفف  غمسلا ، اّمأ  .مهسفنأ  إ  اودوع  نأ  نم  اهنولش  نَم  عنم  ء  الو  لداعلا ،

نَصخَشُملا هشو  اعتملا  هلإلا  مقُ  لا  ءاروو  .اهارُعل  ماصفنا  ال  ةدحو  لش  ةّدجّتلا 
ص 78).  ) دوجولا ةدحوو  ةّفوصلا  ةّلولحلا  ەءارو  مقتف  غمسلا  اّمأ  امورو ، لئاإل 



هفّشقت و  لهتلا ، وأ  مخفتلا  باغ  سخروب   رظن  ةّراتبالا   غمسلا  ةّوق  جتت  اذه ، إ 
.سكعلا ل  هلامتحاو  هنزو  نم  للق  يذلا ال  ّيكلا 

.مولعم فده غ  نع  اثح  قفألا  بوجت  جاّجحلا ، وأ  نفاسملا  اهِّمسًلو  رويطلاف ،
وأ امَحقم  وأ  فان 

ً
ودي  الف  انراظتنا ، رّو  انشهدُ  ْنأ  ةاهّنلا  ي   لوهجملا  فدهلا  اذهو 

: ةّكسال ةعاب  قزأملا  نم  صلختي  راّطعلاف  لعفلاو ، عَتفم 
ً.

ص 79). « ) هنع نوثحي  ام  مهسفنأ  مه  نوثحالا  »
ام ددجتو  ةعارب   ) اناج ّيرعشلا  ددجتلاو  ةّنقتلا  ةعالا  رداصم  عيمج  عضو  دع   : ناد سرد  - 

انع دحأ  لّثمتي  دق  مهسفنأ ،) مه  مهتداهش  ثلا ، اهنم  نوملعتي  اهدع  امو  ةثادحلا  ءارعش  حب 
ضع تاراقم  نادّدهي  افنا  ام  نبك  نطخ  يدافت  نم  انيكمت  ناد »  سرد  « ـ ەوعدن ب ام 

دق ةلهس  ةلؤافت  ةعاشو  ملاعلل ، ّيدحاوو  مّمعم  حيدم  ةغل  ةماقإ  مهعفد إ  لّوألا  رطخلا  .ءارعشلا 
ّع ةللق  تابأ  مامأ  روصقلا  ةغلا  كلذ  عم  ودت  رداصم  .ةلاع  ةّغالو  ةّناب  رداصم  اهل  نودّنج 

فوفحم راسم  وه   اهقخا  لا  اهتادقعت  عيمج  ةّنفلاو   ةّناسإلا  هتجتل  ّو  رعاش  اهيف 
حنمت ّومسلا  ةدارب   اهفدرو  ةّناسإلا  ةّدودحملا  وأ  ةشاشهلا  نع  اهيف  ّع  لوقأ  رطاخملا ،

تاّعش ضع  ةّمث   .لقتسملا  نم  ةّداضملا  اهتعرجو  ّوضوملا  اهفدر  ءادوسلا  ةجتلا  ەوجول 
رودت  ةنام  و« فهرم ، ئراق  ّل  مأسلا  إ  عفدت  ةّحاتجا  ةسم  ملاعلل  بنطُملا  حادتمالا 
امو اهسفن ، ل   .هنت  وأ  هلع  همتلا  اهباحصأ   عب  امهم  غارفلا ، إ 

ّ
دصحت  الف  غارفلا »

ةّدقنلا هتعومجم  اعملا   ّرفلا  رعشلا  ثمم  ضع  نع  هتواج  لف  رعاشلا  بتك 
أش مل  يذلا  مأسلاو  ةنونيلا  غارف  مدرل  ةهّجوم  ةّصاخ ،) ص 37-33  « ) ماهلإلا تاّر  ةرواحم  »

فلاتلا أ  هنم  ْتجرخ  نأ 
ّ

اه انمهوُت  تلعجف  هسفن ، بلقنيل ع  ةافلا  هف  ام  هف  قيدحتلا 
امج

ً
 » ءارعشلا ءالؤه  لاثمأ  عنطص  وزغلاو .) حاتجالا  تارحو  ةرهالا  رَوصلا  راتبا  نم  َأ  الو  )

برعُت .هتواج  لءاسي  لصأ ،؟ رحس  ّل  له  اققح .» ەّدعن  ْنأ  ردقن  ثح ال  طارفإلا  نم  وه 
ناجرهم ةّناسإلا إ  ةجتلا  لحت  إ  سّولهم »  » عوزن نع  ّاللا  رحسلا  ةلماعلا  ةّعشلا  ەذه 
خــــراتلا مح  يذلا  عّطقتملا »  » إ رظنلل  ضفر  وه  .هماق  ةلاحتسا  انلوح  ء  ل  اني  مئاد 

ْنأ هئازب  لوبقلا  هلإ ) دوعأس  رخآ  ّصن    ) هتواج تري  يذلاو  ةثيدحلا ، انجتو  اعملا 
عقاولا رادج  اخ   اهيف  ثدحُل  وه  أ  لا  ةدودعملا  تاظحللا  كلت  رونلا   ع  ضقن 

بجاعألا حئاولو  هتالجت  عيمج  ملاعلل   ّيدلا  هش  للهتلاو  ةّفصولا  تانابلا  اّمأ  .ملاعلاو 
مل غارف  مدر  اهنم  سمَتلُ  لَح  وأ  لئاسو  إ 

ّ
هتواج  رظن  امف    ةحتافلا  وأ  ةزاغلا  تاسملاو 

انضق يذلا  ناد  سرد  عم  عقاولا  هتواج   دقن  تل  انهو  .هحلاصل  هسك  ْنأ  رعاشلا  فرع 
نإ
ّ

ام عقاولا  وأ  تاذلا  صقنلا   ةؤر  نوضفري  نَم  ّنإ  ةدأملا :»  » انيلع ) وه  َضق  وأ   ) هلع
.هلام دشي  َجخ  امثيح  ّاذلا  هصقن  دي  نَم  نونوكف  هنومقافُ ،

ملاعلا نع  نومّدق  الف  ساعم ، ّخف  اوعق   ْنأ  ىوس  نولعف  ملاعلا ال  داوَس  نولئاقلاف  لاقملاو ،
الو .ةخس  وأ  ةاعد  دأ  ةدقن و  حور  دأ  ةرقتفمو إ  اهتّبلس  ةناجم   ةّبلس ، اؤر  ىوس 

رّوصتلا نم  بسحف  ال  جخ  امدنع  ةّناسإلل  ةّحت  ةّمهم  رعشلا  َع  ماق  دق  ناد  ّنأ  ّكش 
تااهن ّغمو  بوعشلاو  ممألا  اّجه  ةلاش  بسحف ع  دّوسأ  اّمإ  هف  ملاعلا  نوك  يذلا   ) ّيداحألا



ْيأ ضّوقو –  ملاعلا ،) رهاظم  ّابلا  ءافتحالا  ءارعش  ةلاش  اّنو ع  ل  بسحف  ضبأ  وأ  نئالا ،
ةؤرلاو لكشلا  ةوق  َضرف  ل  ضبأو ،) دَوسأ  ملاعلا   ) ةّناملا وأ  ةّئانثلا  ةؤرلا  ُبسحف  ال  ناد - 

إ ّالثلا  مسقتلا  اذه  اهنع   لّوأ  اناب  دجت  لا  ةرهالا  ةّددعتلا  ەذهو  قيمعلا  جّردتلا  اذه 
َنعُت مل  ةسنلا  ّنأ  فورعمو  .ب  َب  مه  ْنمل  رهطم  امهطّسوتي  لداعلل ، سودرفو  ةاطخلل  محج 
اعش اّمأ  سّدقملا .» باتلا   » هلإ  ةراشإ  دورو  نم  مغرلا  بق ، دهع  نم  إ 

ّ
رهطملا  ةلأسم 

.نأشلا اذه  هل   قباس  ناد ال  نأ  ّكش  الف  افسلفو ،
ْنأ ك  الف  .ةدصقلا  لخاد  نم  قثبي  ْنأ  ي  يذلا  ّيرعّشلا  ناهلا  ةلأسم  نوسي  نثك  ّنإ 
ْنأ ك  الو  نامظع ؟ امه  َمف  ةّعش ،  - ةّدوجو باعتب  انت ، ْنأ  ل ي  ناسإلا ، وأ  ملاعلا  حدمت 
ْنإ نأل 

ّ
ك ادلا .»  » ناهرلا اذه  حــل  هل  اهخرات  لتقلل   اهزاحناو  ةنّيعم  ةّمأ  مالظ  تاثإل  حّطنت 

عفنم
ً

اناب  ةّمهألا  ّختت   الو  ةّناجملا  ةنادإلا  وتت  ةّقئاثو  ةّعش  ّوأ ،
ً

تأشأ ، اذه  َتلعف 
.ّاجملاو مّمعملا  دقحلا  ةاوه  إ 

ّ
هعي  الو  خــــراتلا ، ةفرعم  الو   رعشلا  ةفرعم  اعفن ال   يدج  ال 

ّ قاخا  نم  رعاشلا  قلطني  ْنأ  سكعلا  .ةّناسإلا ي  ةجتلا  قلاغملا ع  ّدس  نإف 
ّ

ك اناثو ،
عــــقتلا نانحلاو ، بضغلا  نم  ةنياتم  تاجرد  نّمضتت  ةّل ، ىرخألا  ةغل   هنع  بعتلل  رّخس 

رونلا رطش  مالظلا  زواجتل  ةمئاد  ةلواحم  نمض  ركفتلاو ، ةّئانغلا  لصولاو ، لصفلا  ةكراملاو ،
وبمار  هلعف  ام  وهو  لمعلا ، اذه  ناد   هلعف  ام  اذه  .العف  ەرحت  ّزع  ْنإ  الخاد  نئالا  رحتلو 

ملاوع كفو  محجلا »  » هف قخ  ذإ 
ْ

زاتما ، ّنادلا  لمعلا  اذه  ةّصاخ ، محجلا » لصف   »
لمعلا عَطق  ىدحإ  ناونع   ) قلا ةؤر  إ  تري  مث  كتسملا ، رخآلا  ههجو  وأ  ّّنهجلا  هنق 

.ةددج ندم  هسفن  دِعو  ةلاه  وأ  ةقحم  اندم  عّدويف  ةخألا ،) روكذملا 
رودت  نألو 

ّ
اه اهاصقأ ، ّح  ةشعم  نأل 

ّ
اه ةجت  ةّتاذلا ، ةجتلل  لما  قاخا  ّكش  الو  اذه  مزلُ 

وه اذهو  .ةّعوضوم  ةجت  هتاذ  ناوألا  نوكت   ْنأ  ّد  ف ال  ناس ، ال  بكوك  سلو   ملاعلا 
تاذ وه  ام  رعاشلل  اهيف  طونملا  ناملا  كاردو  ةّخراتلا  ةجتلل  قاخا  مزل  ام  .وبمار  سرد 
سرد وه  اذهو  .طاتعا  الو  سلدت  نود  نم  اهيف  هلغش  ْنأ  هسفن  وه  دي  يذلا  ناملاو  ةلعاف ،

فثكت ةسرامم  إ  هتعفد  دق  للراش  نبا  ةّعش  تنا  اذإف  لمعلا ، ئراق  ظحالس  امو  .ناد 
ةءارق إ  دمع  ةسرولف  نبا  ّنإف  ةعرم ، ةروص  ةفثكو  ةفطاخ  اهسفن  تنا   ةجتل  قأ 

نع لق  انه  نم  .ةّلاخلاو  ةّعقاولا  ةّخراتلاو ، ةّتاذلا  اهداعأ  هتجت   لصافت  دأل  ةّهجم 
ةئشان ةغل  تاْب  روفلا  ع  اهفعسو  هلإ  تاطعملا  لقُت  ذلل 

ّ
.ةرا ةّنف  ةرهاظت  أ  نإ 

ّ
ه هلمع 

حورتو ةضار  هلإ  أت  تنا  ةّلاطإلا  ةغللا  اوق  ّنإ  لق  املثم  بتك ، امف  ثلا  وه  اهل  فاضأ 
رعاشلا قوت 

ّ
ف خــــراتلا  بقحو  ةفرعملا  تاقطل  رثألا ) عــــو   ) رها دضنت  .هنانب  تحت  دلاوتت 

«، تاعادتلا عأل  ةسردم   » نأ
ّ

ه هَتعنو  ناد ،» لوح  ةرواحم   » ەدنع  ماتشلدنام  ّورلا 
ص 14). هسر ، ەركذت  « ) اعمج اهب  اساّسح  نوكتو  تاحملتلا  عيمج  رئاطلا » ع   » هف كسمت  »
ّل نم  انملا  ةعقر  عاساو  مّمعملا  باهرإلاو  رزاجملا  نمز  اننمز ، بئاغ   رونلا  ّنأ  اححص  سل 

حيدملا نع  هسفن  ردقلاو  هتاذ  ٍناوأ  دعتت   ةعصان  ةؤرب  مزلُ  هسفن  اذه  انملا  نمز  ل  .عن 
.ملاعلا وأ  تاذلل  ّاّجملا  دلَجلا  نعو  تاذلا  وأ  ملاعلل  ّاجملا 

هلع ضقن  نأ  انيلع  ّنأو  عّطقتلا  هل ، انط  نأش  هنأش  موكحم ، نأ 
ّ

ه ن 
ُ

كرد ْنأ  ةط  نكمم ، رونلا 
ەذه نم  هسفن ، ناد  ةءارق  صوصخ  قثبي ، يذلا  وه  ّاسألا  سردلا  اذه  .اذه  هعّطقت   



تاروشم )  La Semaison نالا »
ْ

راث  » ناونع ةلماحلا  هتواج  لف  تاّموي  رتافد  نم  روطسلا 
ناد ةمجرت  دنع  فقوتأ  ْنأ  لق  ةءارقلا  ەذه  اهب  متتخأ  ْنأ  بط   لاو  (، 1984 راملاغ ،
لمأن ْنأ  ناعملا ] نحن   ] انرودقم دع   مل  نأ 

ّ
ه ّكش  ال  : » هتواج بتك  .هلمع  اوح  ةفظوو 

، كلذ عمو  هلمع ؛ ةاهن  بوص  تري  ام  ردق  رظنلا  هتهباجم  ناد   دهج  يذلا  هسفن  رونلا  ةؤر 
.ف

ءافص لثم  اننمزو ، انئاضف  ًةأجف   ەارن  ارون  هلإ ، ساقلا  اندتم  نك  مل  امّر  ارون  انيأر  ْنأ  انل  َثدح 
ةداسلا لمتكم  ٍماظن  ءاوضنالل   اق 

ً
دع  مل  نأ 

ّ
ه ىوس  انقمت ، هتردق ع  لثمو  ناد  ىدل  رونلا 

وأ لمهملا  بشعلا  نع  لوقن  ام  نونجم  لالطألا ، ب  دراش  نأف 
ّ

ه .هل  نولا  ءاوتحا  ع  رداق 
ص 215). « ) نونجم نإ 

ّ
ه ّراضلا 

اهيف اوتت  ەراتبا ، نم  اعد  اطمن  اعّتم  ةّهلإلا » ادمولا   » لما ناد  َبتك   : ناد ةمجرت  - 
ةفاق إ  ةفوس »  » ّل نم  لّوألا  تبلا  ةفاق  لحت  .ةّثالث  تافوس »  » وأ عطاقم  تادوشألا  
اذكهو ةلاتلا ، ةفوسلا »  » نم لّوألا  تبلا  ةفاق  إ  لحتف  اثلا  تبلا  ةفاق  اّمأ  ثلاثلا ، اهتب 
تبلا دع  ام  ةفاق  ةفاق  ّل  هف  طترت  ّطاقتو  ّانث  ٌبترت  ّالثلا  َبتلا  للختي  اذكه  .كلاود 
ْتتك ام  اهتءارق ، حنمو  ادومع  ةدوشأ  ّل  قخ  راّت  قاثنا  إ  عفد  اّمم  اذهو  اهيل ، يذلا 

ناد « )» ىلا ةدصقلا  ەذهب  ّصاخلا  عاقإلا  همعد  صاوتم 
ً

ادّدجتو  ةعُم  ةكرح  ، » هسر
ص 235). اتا ،»

اقفو مهتاغل  ناد إ  لقنل  نوراي  ّيوروألا  مجملا  لعج  ةلوّيسلاو ، ةمالا  نم  جــــملا  اذه 
ّلل ّنأ  اسان  عاقإلاو ، نزولا  طلخ ب  مهضع  .ةع  هنالط  اهضع  تثأ  ةدّدعتم  تاّجتاسال 

وأ ةنع  ىدل  امهسفن  اسل  ّنتملا  ىدل  لطلا  وأ  لمالا   ) اهجراخو ضورعلا  لخاد  هعاقإ ، رعاش 
ةدوشأ  » باّسلا  هنم  لعج  دقف  ءارعشلا  نم  ثلا  ىدل  انجهتسم  زجّرلا  نا  اذو  ساون ، أ 

نوعض اوحار  طلخلا  اذه  ساسأ  عو  ةغللا .) عم  عرالا  ّسوملا  لماعتلل  ةعّط  ةادأ  رطملا »
، ةمجرت ّل  ةمجلا ، اهنّمضتت  لا  ةراسخلا  فعاضُت  ةجودزم  ةراسخ  .ةاّفقمو  ةنوزوم  ٍتامجرت 

هلإ ، ناقلطني  وأ  ةفاقلاو ، نزولا  إ  ّقح ) اردتقمو  ابك  نوك  امدنع   ) رعاّشلا قلطني  صأ 
ً.

اّملو ص 237 .) هسر ،  ) لعافّتلا ددع  هعاصأ » كسملا ع  مجملا  ّدع   » ةّفع ، ح ةكرح 
ةّلصألا ةغللا  ه   رهظ  يذلا  هسفن  تامللا  ددع  ةلقانلا  ةغللا  تبلا   رهظ  أ 

ّ
ّيدلا  نم  نا 

تاث ددع  ُلق   نم  امئاق  عم  حل  ەّق  وأ  تبلا  لط  ناّزولا »  » مجملا ّنإف  ةرولا ،
« قلخ يذ  غ  ٍطاتعا »  » نم اقالطنا  ةتيم ، ةدولوم  ةب   » مامأ اندجن  اذكه  .ةّنزولا  تادحولا  نم 

(ص 237).
ةمجرت لّثمتو   أطخ  هنع  ّلق  ال  ساعم  رخآ  راتخا  فاضني  اخلا  راتخالا  اذه  إ 

...ةاور ةّعشلا إ  ةمحلملا  لّوحتتف  اهتابأ  عــــراصم  طلخ  تادوشألا 
حيطس وه  .ةّسرفلا  راتخالا   اذه  ع  اثم 

ً
 Lammenais هنمال ةمجرت  مّدقت  .ةّمحلم 

اضحم ةمحلم  ناد  لمع  راتعا  عقاولا  نكم   الو   ) ّيواسأملا كلذكو  ّحلملا  لمعلا  ّنأل  لمعلل ،
نم سل  ةّعش ،) ةاسأم  وأ  ادجارت  برقأ إ  ّلظ  وهف  ويلجر ،» ةذانإ  سوموه و« معك 

نع تخ  ەذهك ، تامجرت  خلا  
ّ

.ةق هتاّلاوأ  نم  دحاو  إ 
ّ

وه  ام  خألاف  .ەد  ەّ  



نزولا ءافتخا  دع  لمعلا  ةّيح  سكع  مجملا   دعاس  يذلا  دحولا  نعلا  كلذو  ةأجافملا 
.ةّد ةناتم  بسك  وأ  ّين  عاقإ  انه إ  لّوحتي  يذلا  رعاشلا  عاقإ  وهو  الأ  ةفاقلاو ،

ةحصانتم تاو  ةمدق  تادرفم  راتخاو  ةغللا  قيتعت » « ـ هسر ب ەوعدت  ام  لّثمتي   رخآ  أطخ 
، طسولا علا  رخاوأ  ءاوجأ  نم  ائش  لمعلا  ءاطعإ  سلا إ  ةّجح  كلذو  ةّغاللا ، ةطرفم  غيصو 

برق ّوأ ،
ً

نوسي ،  ّ. جيسو  ةلما  ةّساسح  ةلأسم  ال  تادرفم  ةلأسم  ّيرعشلا  خانملا  ّنأو 
سكعلا تنا  ل  ادأ ، ةقتع  نكت  مل  ناد  ةغل  ّنأ  اناثو  ناد ، ةّلاطإ  نم  ةاعملا  ةلاطإلا 

ّح رئازلا  ضرعت ع  ْنأ  ةّتبلا  اهينع  الو  املا ، بوص  لقتسملا ال  ةهجّتم إ  ، » ةدالولا ددص 
دعت ْنأ  ىوس  ةحصافتملاو  ةّقتعتلا  تامجلا  لعفت  الف  هلعو ، ص 238 .) هسر ، « ) اهفالسأ

اذإ غلان  دقو ال  ةحفصلا .) سفن  هسر ،  ) أد ْنأ  ذنم  وه  ەرداغ  ّاسّسؤمو  ّيدقاعت  راطإ  ناد إ 
، اهباغو ةحاصفلا  فهرم ب  نزاوت  ثادحإ  لثمتت   نإ 

ّ
ام ناد  لقن  ةّققحلا   ةحاصفلا  ّنإ  انلق 

لّوألا ەاعسم  نا  امّر  ةفئاز  ةاهم »  » دشلا ضرفت ع  ّح ال  ةغاللا  حبكو  حصافتلا  ءاغلإ  و 
.ةّروو ةلومأم  ةناتم  نع  ثحلا  نم  عبطلا  عنم  اذه ال  .اهنم  جورخلا  لّثمتي  

هسر هلإ  ش  ام  ةطاسلاو ، .ناد  رعشل  ناتّساسألا  ناتمسلا  امه  عاقإلا  عراسو  ةغللا  ةطاس 
تبلا ومحم 

ً
تب  ّل  ّلظ  باطخلا ، لقث  ّل  نم  مغرلاف  ةعلا : نع  ةجتان  ةعرا ، ةتافتلا   

، ةّهلإلا ادمولل  قباسلا  ناد  رعش  ةدوجوم   تنا  ةّصاخلا  ەذه  .هقاسل  ماحو 
ً

هل ، يذلا 
ةنّيعم ّح  ّنإ  .ئراقلا  نم  ىأرم  ركتُي ع  نأو 

ّ
ه ودي  رعش  : » ىوصق ةجرد  هعفرت إ  ةخألا  ّنلو 

ةسم حنم  اّمم  ةنهارلا ، ةراعلا  ءارو  ام  مئاق   هغول  ي  ام  ّنأل  لمعلا ، ساسأ  انه   مقت 
ةظحل اسمو   اقعاص  ّيرعشلا  تبلا  لامج  قثبيف  رِدتقملا : لامهإلا  نم  اعون  ةدصقلا 

يذلا تبلا  فقلتيل  هتءارق  ددص  وه  يذلا  تبلا  ئراقلا  ي  ص 238 .) هسر ، « ) ...ەروهظ
نأ
ّ

ك دّرجمل  هتدهاشم  ددص  تنأ  ملف  ةروص   ام ال ت  رمألا ، ةققح  ەاسي   هّنلو ال  هل ،
عيمج فوت 

ّ
ەر ام ال  اذهو  .نهذلا  رفحْني   ّلظ  اعدم  اّسرت  ّنإف  ةلاتلا ، روصلا  َبوص  اهاّطختت 

اذه لْثم  و  ةعلا  ەذه  إ  تاذلا  مهنم  نثلا  راقتفال  ءارعشلا ، عيمج  ههي  الو  دئاصقلا ،
ةاّفقملاو ةنوزوملا  تامجلا  هغلت  ام  وه  بّسلا  - عراسلا اذهف  ىرخأ ، ةّرمو  .ّحلا  ەذه  وأ  بهللا 

.اهلقث وأ  اهئطاتو  اهيخال  ةناثلاو  عانطصاو ، ةّق  نم  اهيف  امل  وألا  ةّدلا : تامجلا  كلذكو 
ناطسالاو لصألا  نم  برقلا  وأ  قدلا 

ّ
ة حوات   نادل  ةمجرت  نع  ع  دي  ام  ةّسرفلا   

إ ناعمب  ُترظن  دقو  .ىرخأ  ةهج  نم  ةّلالدلا  هتالومحمو  ةهج  نم  ةّبعتلا  هتاّلاوأل  قيمعلا 
«، ةّسرفلا ةّماعلا  ةتكملا   » تاروشم ةرداصلا   ةلمالا  ناد  لامعأ  نمض  كب  ناسك  ةمجرت 
«، هنراغ  » تاروشم ةرداصلاو   ةّسرفلا  ةّمداألا  ةزئاج  ع  ةزئاحلا  نوينول  يه  ةمجرتو 

جرم نا  صألا  ّصنلا  ّنأ  املع  نورامالف ،)»  » تاروشم  ) هسر لاج  ةمجرت  اصوصخو إ 
دقو .مجملا  براضت  نم  اناحأ  مجني  تادرفملا  لوح  مهافت  ءوس  ّل  ددتلو  عاقإلل  ساسألا 
دافأ دقل  نادل : هتءارق  نع  مال  نم  سخروب  ىدل  هتأرق  ام  صألا  ّصنلا  عجرلا إ  ّعجش ع 
ذنم اس  سرد   هنولو  ةّناسإلا  اتا  هنول  امهدج  ناو   ) ةّسرفلاو ةّناسإلا  برق  نم 
وأ ةءارق  لمعلا  أرقف  ّيلجنإ ) لصأ  نم  هتّدج و  ةّلجنإلا ع  َملعت  نا  ام  ەرافظأ ، ةموعن 

ظافتحالا عم  ُتنك ، اّملو  .ەدحو  لصألا  تاو  ةمجّلا  نم  صلخت  مث  ةّناسإ ، ةمجرت  عم  لصألا 
امهعمجت ةبك  ةارق  لعفلا  تدجو  دقف  ةددع ، ماوعأ  ذنم  ةّناسإلاو  ةّسرفلا  لوادتأ  قراوفلا ،



قّقحتي ْنأ  نكم  ةلأسم  ەذه  .اهنع  ةاعملا  ةّلاطإلا  داعتبا  مدع  ُتأ إ  ْنأ  قبس  لا  ناد  ةغل 
هلع َع  ْنو  ّكش ، ال  ةثلاث  كردسف  كشملا ، ّيتاللا  عذجلا  نم  تغل  فرع  نَم  ّل  اهنم 

نم اماع  نع  اهبهو  امدع  ةمجلا  رداغ  ناسإ  هف  انأ  يذلا  روطلا  .امُثعلت و  الإ  اهب  قطّنلا 
.لس نم  هلإ  ّيدل  سل  ام  معزل  الو  حّطنتلل  ٍلاح ال  ةّأ  ّيدل  لاجم  ال  هتاح ،

دعتو لصألا  عاقإ  احتل  ةّمأوتلا ، امهتقالع  نمو  اذه ، ةّلاطإلاو  ةّسرفلا  براقت  نم  هسر  دفت 
حمطلا إ نم  انعنم  ىرخأ  ةّغل  ةلئاع  إ  ةّعلا  ءامتنا  ّنأ  إ 

ّ
.ةفاقلاو  ضورعلا  جراخ  ەراتبا 

ةرياعُمو ناد  ةلمج  تاّمانيدل  نامإلا  ردق  ءافولا  تلواح  دقف  كلذ  عمو  ال ، احومط  كلذ 
ضومغلل ظافتحالاو  ةققحلا ، باطخ  مامأ  هّقح  زاجملا  ءاطعو  ەدنع ، دسجتلاو  دجتلا 

أجلأ مل  هتحاصف  ةجردو  همجعمل  ءافولا  لجأ  نمو  .هنزو  لما  اجردت  فّشكتي  يذلاو  دوصقملا 
امثيح طساتلاو  ّولعلا  َوه  راتخا  امثيح  ّولعلا  تلواح  ل  ةدئازلا ، ةماخفلا  إ  الو  لهتلا  إ 
ةّدعلا ركفلاو  رصتلا  ةغل  َروصلاو  راوحلا  تادرفم  راوحلاو  دلا  ةغل  دلا  اساع  َطسات ،

.ةعساولا هلسأ  ةقتوب  ناد   ەَرهص  يذلا  هل  اذه  ةسانملا ، ةّموهفملا 
حاجا َبجو  امثيح  ةّدّلاو  ةطاسلا ، ِتمزل  امثيح  حصافتلا   : نامثع نسح  روتكدلا  ظقت  - 

لا ةثالثلا  بويعلا »  » أر ەذه    رامضإلا ، لد  راهظإلاو  لصألا ، عاقإ  مئال  ّيرعش  عاقإ 
لّثمتملاو نامثع ، نسح  روتكدلا  دقفلا  انل  هكرت  يذلا  ةددع ، ىرخأ  بناوج  عئارلا   عيصلا  ّمت 

ةمجب أد  نأ 
ّ

ه لمعلا  اهتمّدقم  انمِلعُت  .ةّعلا  إ  رهطملا » و« محجلا »  » نم ّلل  هتمجرت   
« رهطملا  » ةمجل وألا  ةعطلا  تردصو  وألا  1959 ، اهتعط  تردصو  محجلا » 1951  »

ف ةرهاقلا ، فراعملا »  راد   » نع وألا  امهتعط  اردص   لمعلا  ّنأ  حجرألا  عو  . 1964 
ماعلا دوعت إ  ناد  لمع  هتقالع  ّنأ  اضأ  انملعُ  نأ 

ّ
ه .نيدلجملا ع  الل  ةلاتلا  تاعطلا  ةردْصُم 

ذنم 1948 أد ي  م  نأو 
ّ

ه الاطإ ، ةساسلاو   ّنفلاو  خــــراتلاو  بدألا  سرْد  أد  َموي  ، 1934
.اهتاّصخش ضعب  افعتو  محجلا »  » نم ٍتاحفصو  ناد  نع  ٍتالاقم 

بناج ّكش ،  الو  ةطترم  تاراتخا  ام   ردق  ايع  اهّدعن  أ 
ّ
لا ي  بويعلا »  » ەذه مغر 

لا رعش »  » ةلجم تامجرت  ءانثسا   ) رعشلا ةمجل  ةّعلا  ةفاقثلا  ةراقم  ةعبط  اهنم ، بك 
لا دودحلاو  اهتاراتخا  نمض  ماحالل  ةعادو  رثألا  ةّق  ةمجلا  ەذه  لظت  دقفلا ،) اهاع 

ل ةّبدألا ، هترد  ةلق  نم  الو  مجملا  ةماشغ »  » نم عبت  ەذهك ال  بويع »  » .هسفنل اهعضاو  اهمسر 
ام نأل ،

ّ
امه اناب  اروصق  هلع  اتضرف  ةّئادأو  ةنقت  .اهاّخوت  لا  ةّئادألاو  اهراتخا  لا  ةنقتلا  نم 

بهو دقل  .ّاسأ  صقت  روذ  امهتاذ  نالمحت   ّيوروألا ، نم  امهراتخا  نَم  ةلاح  انظحال  
مؤالتب داقتعالا  ي  اضأ  انهو  ةّكساللا ، تابلاو  ظافلألا  ةعشم  ةغل  ناد  َلمع  مجملا 
رعشلا نا  ثح  تانسمخلا ، ةّع  ةدئاسلا   ةّغللا  ةّساّسحلاو  دع  ّدح  إ  ةغللا  ەذه 

نم اذه  .ةدلو  ل  ال  ةئشان ، ةّعش  ةثادح  امهرثأ ع  ناقل  نالازي  ام  ّسالوينلا » مدقلا و«
عقاولا اذهو   ةّثالث ، ةفوس »  » ّل تابأ  عــــراصم  رعاشلا  َطلخ  دقف  ىرخأ  ةحان  نمو  ةحان ،

ةمجلا و  بسألا ،) وه  انيأر  اذه   ّلظو   ) ةّضورع غ  تابأ  ةمجلا   ب  طسو  ّلح 
هتلاح ت   ةجنلا  ّنل  .ةقحالتم  ةلط  ةّن  لتك  وأ  تالاوتم  إ  لمعلا  لحت  لا  ةّدّلا 

ّخادلا جّمتلا  نم  ةتآ  ّلظت  ةّنلا  اهتعبط  ّنإف  ْتق  مأ  ةرقفلا  تلاطأ  ءاوس  نأل 
ّ

ه اضحم ، ةّد 
.اهق وأ  ةرقفلا  لوطل  انه  َلخد  الو  اهتاءانبل 



ةلتك تابأ   ةثالث  اهنم  ّل  جمدت  لا  تارقفلا  ەذه  ةئزجت  انلمع ع  ول  نأ 
ّ

ان كلذ  للدلاو ع 
ْدز .اضأ  ةّن  ةجنلا  تقل  تابأ ، ةثالث  اهنم  لانن  ْنأ  ّوتن  تاراع  ثالث  اهانعّطقو إ  ةدحاو ،

اتب نُي  نيأو  عْطقلا  مق  نيأف  ٍذئنآ : ه  ماقلا  ئراقلا  مّتحتس ع  يذلا  لغاشلا  لغشلا  كلذ  ع 
مقت راعم  ّيأ  عو  ةلصاوتمو ، ةلط  مجملا  اهغاص  ةراع  ّدم  فقوت  فك  رخآ ؟ اتب  أديل 

اهنم ٍدحاو  ّل  َجمد  ْنأ  مجملا  ەاغلأ  يذلا  ةثالثلا  تابألا  لالقتسا  كل  دعس  يذلا  كعطقت 
؟ هنم كاف  ام ال  نَخآلا  تبلا 

تبلا نم  رغصأ »  » ف هنم ، دعأو  تبلا  لخاد  لمعت  ةّمانيد  ةكرح  عاقإلا  ّنأ  انه  ركذتن  ْنأ  ي 
عم اهضع  اهتقالع  تامللا   فصعت  ةّناوج  ةفصاع  وأ  خاد  راّت  وه  .اعم  ٍنآ  هنم   و«أ »

ّل ةقالع  ّمث  ةثالثلا ، ةفوّسلا »  » لخاد ضعب  اهضع  تابألا  ةقالعو  تبلا ، لخاد  ضعلا 
ّلل ةّنعملاو  ةّنابلا  ةقالعلا  ركفن  ْنأ  ةغلام   نم  نوك  نلو  .ةدوشألا  لخاد  تاخألا  ةّثالث 

، حاّلاو داّقنلا  عيمج  هلع  دأ  امف  .نَخآلا  ةثالثلا  لمعلا  ءازجأ  نم  ّللو  تاخألا ، ةدوشأ 
ّل هف  لح  لفاتلا  اذه  لثم  هسفن  ناوألا  و  ةماخضلا ، ەذه  لثم  مع 

ً
بدألا  فرع  ْنأ  َردن 

ام ردق  ةّعاجترا  وأ  ةّقاسا  راث  امهيلع  لُو  راظتنا  ةب  هقمع  امهل   رفحو  هَمأوت  ءزج إ 
.ةلثامم اراثآ  امهنم  ّلتي 

هكسامتب عّتمتي  قم  لمع  مامأ  انسفنأ  اندجو  بويعلا ،»»  » ەذه اناج  انعضو  نحن  ام  اذو 
ْنأ لق  انملاع  رداغ  دق  نامثع  نسح  روتكدلا  نوك  ْنأ  ّدح  قأ  فسؤمل إ  نو 

ّ
ه .هتناتمو  ّخادلا 

همدقت اهرودص   برق  نع  وه  نلع  لا  سودرفلا )»  )» ثلاثلا دشلل  هتمجرت  رادصإ  هل  ّسي 

ەذه ّنأ  ءاقدصألا  ضع  انخأ  دقو  ) ةرداّصلا  1969  رهطملا »  » ةمجرت نم  ةناثلا  ةعطلل 
ەذه اهب  لّذ  همل  و  اهيلع .) عالّطالا  نم  فسألل  نكمتن  ملو  م ، ارخؤم  تردص  ةمجلا 

نا بعاصم  .ناد  ةمجرت  قئاوعو   بعاصم  نم  ل  امع  ةلادو  ةرثؤم  ةروص  ملتي  ةعطلا 
نأ ،

ّ
ه انملعُ  وهف  .لنلا  هحرُجو  ةلاعلا  هتاسأم  ەوعدأ  ام  هسفن ، هحومط  ةعس  نم  امجان  اهضع 
ّمتُيل ةددع  نادلل  ةدهجُمو  ةثك  تالحرب  ماق  هتمجرت ، سلاو إ  نادل  ةلطلا  ةاعملا  ەذه 

نأ و  بتلا ، نئازخو  تاتكملا  هنع  هحت  ام  ّل  علّط ع  نأ  دهتجا   دقل  .ەرعاشل  هتفرعم 
عمس ْنأ  و  هلمع ، نم  ةاحوتسم  لثامتو  موسرو  تاحول  نم  فحاتملا  هلع  يوطنت  ام  ّل  ىري 

دق حمط ! نم  هل  ا  .ەرعش  نم  اقالطنا  ةماقم  ةّلاروأو  ةّقسوم  عَطق  نم  هعامس  هل  ّسي  ام  ّل 
وأ كلت  وأ  ةدوشألا  ەذه  اهيف  ّغُت  ةناوطسأ  عامس  نا  ْنإ  مشغ  وأ  فصنم  غ  ئراق  لءاسي 

امهنع لعف ال غ  ةّهلإلا » ادمولا   » نم كاذ  وأ  دشلا  اذه  وتس  ّكش  لمع  ةدهاشم 
دوقت امو  ةمجلل  ةّسفنلاو  ةّتارهاظلا  بناوجلا  ضع  فرع  ول  هّنل  .هتمجرتو  هقّوذتو  ناد  مهفل 
زواجت دقلف  .اذه  هلؤاسل  نانعلا  قلطأ  امل  ّمص ، محالتو  لاّعف  سوه  نم  تالاحلا  ضع  هلإ  

تراو إ ناسل ) ناسل إ  نم   ) لوادتملا اهانعم  ةمجلا  دودح  انرظن  انه   نامثع  نسح  روتكدلا 
وأ ثم ،

ً
امنسلا  بدألا إ  نم  رخآ ، ّف  وأ  ّدأ  سج  ّدأ إ  سج  نم  ةمجلا   ) لمشألا اهانعم 

نع اهل  اقفت  سانجألا » ب  ةمجلا  « ـ ب نوسا  نامور  ەوعد  ام  تحنلا ، إ  بدألا  نم 
ەذه نع  كاذ  وأ  قّقحملا  وأ  حراشلا  اذه  ه  ركف  ام  فرع  ْنأ  هفك  دع  مل  نسلألا .)» ةمجلا ب  »

، ةّنادلا ثاحألا  ةّرجم  ازَواجتم   اهضع  راص  لا  هشاوح ، ةكو   ) كلت وأ  ةّعشلا  ةحاملإلا 
ةعطق كاذ  وأ  ناّنفلا  اذه  لَّثمت  فك  بعوتس  ْنأ  دارأ  ل  ةحانلا ،) ەذه  نم  قئاف  مامهنا  نع  برعُت 



امّر ةدوهعملا  اهتسرامم  ولع  ام  ةمجلا إ  ءاقترالا  اذه  .هّنف  اهَمجرت »   » فكو نادل  وأ أ 
غ هفغش  ع  ادهاش  هتاذ  ناوألا  فق   هّنلو  بلا ، هعوم  قّقحت  ءط  باسأ  دحأ  نا 

.بهرلا ەَصو  انتملا 
اعم امهاتل  وأ  ةّفاقث  وأ  ةّنمز  ةفاسم  هنع  انلصفت  مظع  لمع  ّل  املثم    : اوحلا نع  - 

مهفل اساسأ  انوع  اوحلا  لش  وبمار ،) وأ  ّنتملا  وأ  علا  تاقلعملا  وأ  ثم 
ً

سوموه  لمع  )
نع ةتغمو  اهتاذ  ةحضاو  نوكت  ال  ةمجرت  ةمق  نع  ةجاذس  ضعلا  لءاسي  .ّيرعشلا  ملا 

ةّعشلا اهتلالد  ثح  نم  ةحضاو  نوكت  ْنأ  لعفلا  ةمجلا ي  ّنأ  لج :
ً

ارمأ  نولهج  .اهيشاوح 
، حّضتي ام ال  نل  ەذه ،) انتمجل  عضاوتلا  لما  همعزن  ام  اذهو   ) ّفلا ءادألاو  لاعفنالا  ةعبطو 
ام نوكت ، ْنأ  نكم  لا  هتاحملت  وه  هاعم ، نم  اونوك  مل  اذإ  ةّلصألا  هتغل  لمعلا   ءاّرقل  ّح 

.ةّغلو ةّفسلفو  ةّتوهالو  ةّخرات  ةدّدعتم ، ةعبط  نم  ناد ، ةلاح   
نمو  ) هسفن مهناسل  دم  ةءارق  ىدل  مههباجت  اوحلا  نود  نم  ەذه  مهفلا  ةّدودحم  ّنأ  كلذكو 

فرعت تنكو ال  معشق ،» ّمأ   » نع مال  هف  اتب  أرقت  نأ 
ّ

ك ْبه  ّنتملاو .) تاقلعملا  اثم  تركذ  انه 
حاص ا  كلس  امف  ةّلعف ، ةدّس  ّس  الو  برعلا  ادق  ىدل  ةّنملا  وأ  توملا  تانك  نم  ەذه  ّنأ 

؟ ّعملا تبلا  مهف  إ 
ةّتوهاللا انعلا  ەذه  بلغأ  نا  لف  .ةصخو  غ  دادزتو  ةلأسملا  دّقعتت  ناد ، ةلاح   

ذعتم
ّ

.ار ةءارقلا  لعف  لحُ  دق  اهلامهإ  ّنإ  إ 
ّ

اعملا ، ئراقلا  ّمهي  دع  مل  ةّخراتلا  تاراشإلاو 
ّيواسأملاو ّيرعشلا  ساسألا  هنم  كاف  ام ال  ةجمم  ل  ةلوزعم  أت  انعلا ال  ەذه  ّنأل  كلذو 

.لمعلا لما  هلع  موق  يذلا  ّاإلاو 

ةّغ ةّثوو ، ةّحسم  انع  اهعم  بذتجت  ةقئاش  ةّيد   ) ةّيدلاو ةّخراتلا  تاطعملا  ەذه  نمف 
ەذه امف  .دع  امف  هلذجو  ءدلا  هتاناعم   ةّدام  ناد  ّدمتس  ةّفوصو ) ةنالقع  ةّقو ،

هلالقتسا ئراقلا  مّهوتي  ةدصقلل  ٍبال »  » ضقلل ع اهنع  ءانغتسالا  نكم  لا  ةلفانلا  تازطتلا 
اهب مّدقتي  لا  ةرفولا  ةلئاهلا  ةّخراتلا  تاحملتلا  مهف  ّنإ  لوقلا  نكم  انه  روشقلا .»  » ەذه نع 
دف ّرات  مارت  لضف  اهل  ةمساحو  ةفاو  ةفرعم  اوحلا  مّدقت  لاو   ) هتدصق ضرع  ناد  
غلان ال  ةّعشو  ةّكفو  ةّخراتو  ةّسفن  ةّعوسوم ، ةفرعم  ئراقلا  ّدم  نإ 

ّ
ام حولاو ) سافتلل 

.راقفإ امّأ  ةءارقلا  رقفُ  دق  ناسحلا  اهب   ذخألا  مدع  ّنإ  لوقلا 
تابألا أرق  ْنأ  ئراقللف  .عيمجلا  فعس  ْنأ  نكم  يذلا  ةدّدعتملا  تاءارقلا  حَقم  عبّطلا  ي 

اقّوذت اهقّوذتيف  ةدصقلا  أرق  ْنأ  هلو  .اهلوأت  راسمو  ةدصقلا  ةكرح  ةدحاو  ةعفد 
ً

املم  اهيشاوحو ،
غتس ْنأ  اخأ  هلو  .ةددعلا  اهتاّعجرم  نم  َضمغ  ام  هل  جنيف  اوحلا  ةءارق  دوع إ  ّمث  الّوأ 
راظتنا نامإ  اصخش   ّكشأ  نأ 

ّ
دب  .ةددع  عملا  نم  قطانم »  » ةمتعلا ارات   اوحلا ، نع 

.ةخألا ةءارقلا  ةلاش  ّم  يذلا  رِطلا  لسلا  اهب  محتي  ةءارق  نم  ةفاو  ةفرعمو  ةلما  ةعتم 
ناد لمع  ةّخراتلا   انعلا  عم  لماعتلا  ةرو  ماتخلا إ  ش   ْنأ  ي  خــــراتلاو : ناد  - 

كّسمتت ْنأ  َلد  ةلاد  ضارعأ »  » نم ەاانث  وأ   ەءارو  تخ  ام  هّجوتت إ  ةءارق  ءاشو  ادقن  ماعت 
ً

ةّمالسإلا  ەوجولا  ضع  ناد  لالحإ  الف  .ةّلاحلا  انتف  سجاوه  هلع  طقسُو  ّرحلا  هّصنب 
ەّدج مهنمو   ) ةّيلصلا تالمحلا  لاطأ  ضعل  ەدجمت  الو  محجلا ، رخآلا   اهضعو  سباملا 



وأ هتبقح  ةمتْسإ »  » امقم  ناد  نا  .ددصلا  اذه  انتظفح   اثي  ْنأ  ي  ادغاشا ) عألا 
زّوجُ هف  نمؤملا  ّسملا  نا  اذو  .ىرخأ  حاون  اهيلع   ادّرمتمو  حاون  ةّفرعملا   اهتموظنم 

ْنأ وجف  كاذموي ، مئاقلا  ّهذملا  بّطقتلا  عجرلاو إ  دقتعملا  ةفْرح  كّسمتلا  اذه  لثم  هسفنل 
تادقتعملا زواجت  إ  ةددع  عضاوم  ناد   دمع  فك  ظحال  دق  لخدملا  اذه  ئراق  نوك 

اوفرع نخآ  ّيحسم  غو  ّيثول  ءامّسلا  نام   بلاطف  ةّطسورقلا  اوروأ  ةدئاسلا  
ةّحسم انعو غ  ةّدشرلا  ةفسلفلا  ەركف  مهلتسو   حيسملا ، دّسلا  اوفرع  نأ  نود  نامإلا 

.ىرخأ
ّيرعشلاو ّاحلا  ناد  راسم  عأ   لثم  ةلادعلا  ماسرا  ّنأ  دقتعن  نحنف  لاوحألا  عيمج  و 
ةزاحنم الو  ةّباحا  ةحتفنم غ  ةّفسلفو  ةّعش  ةءارق  ّنو  .دكوت  جاتح إ  نأ  نم  حضوأ  ّلظ 

.اذهك لمع  ءازب  انداقتعا  اهسفن   ضرفت  لا 
مجملا 

راذآ 2002  سرا ،
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لّوألا لا 
ّ

دش  
محجلا

Inferno
 



وألا ةدوشألا 
روھظ .ةباغلا  ىلإ  ھجاردأ  دوعی  يتناد  ةثالثلا : شوحولا  روھظ  .سمشُملا  بیثكلا  .ةملظملا  ةباغلا  )

( .رَخألا َملاعلا  ىلإ  قیرّطلا  يف  .ّصلخملا  ّيقولسلا  روھظب  ّؤبنتلا  .ویلیجرڤ 
1

انتاح قط  فصتنم   
2

ةملظم ٍةاغ  ُتيفلأ  
.ةدوقفم تنا  باوّصلا  ةّداج  ّنأل 

ُهْتنا ام  لوقأ  نأ  بعص 
ةّقلا فّحلا ، ةساقلا ، ةاغلا  كلت 

! ركفلا َفوخلا   ُثعت  لا 
؛ توملا اهترارم  اهعراض   دا  ال  ، َ ٌةرم 

نم خ اهيف  ُتقل  اّمع  َملتأ  ْنلو  
.كانه اهُتيأر  ىرخأ  ءاشأ  ركذأ  نأ  ُردقأ  انأف 
اهلخدأ ْنأ  ّس   َفك  لوقأ  ْنأ  َفرعأ  نل 

عضوملا كلذ  فنتك   ساعنلا  نا  ام  طرفل 
.ّقحلا َقطلا  هف  ُتّكنت  يذلا 

ٍبثك لفسأ  ُتغل  امدنع  ْنلو 
يداولا كلذ  ەدنع  تي 

، لق فوخلا  َرمغ  يذلا 
هَحشك ال  ُتأرو  عألا  ُترظن إ 

3
بكولا عاعش  ُلق  نم  نّسكم 

.بورّدلا عيمج  ٍةماقتسا   ٍدحاو  ّل  دوق  يذلا 
فوخلا ةروس  ام  ائش  ْتأده  ٍذئنآ 

يداؤف ةح  َشّرع   دق  نا  يذلا 
.نازحألا اهتضمأ   ةلما 

ً
ةلل 
ً

رحلا نم  جخ  نَم  لْثمو 
سافنألا َروهبم  ءاّشلا  إ 



، ةطخلا ەاملا  قّدحُل  تفتلف 
ُدعَ ةراهلا 

ُ
َور  ْتتفتلا  اذكهف 

ّرمملا كلذ  رظنتل إ 
.ادحأ ءاحألا  عَد ب  يذلا ال 

بعتملا َيدسج  لق 
ً

ُتحرأ  امَدعو 
، رْفقلا ءاشلا  يسم ع  ُتفنأتسإ 

.ىرخألا مدقلا  نم  دأ  لازت  ام   
4

ةتباّثلا مدقلاو 
، يدوعص ِةءاد  ُحملأ   اذو  

ةثاو ةقشر 
ً

 
5

ًةدْهف
؛ طقرأ ٌدلج  اهوسك  نا 

، امأ نم  َوطخت  ْنأ  َدل  ْتنا  ام 
ّأ ّح  ّدقت  قيعت  تنا  ل 

.دعتبأل ارارم  َّقع  ُتددترإ ع 

امدنع اهتقفر  تنا   لا  موجّنلا  فا 
ّ

ة ةحص 
َ

سمّشلا  ُقمْسو   
6

حاّصلا أدي  امنيح  كلذ  نا 
ةلغلا مأ 

ً
حنم  نا  ثح  اذكه  ةّرم ؛ لّوأل  ةكرحلا 

َ
ةلمجلا  ءاشألا  كلت  ّلإلا   ّبحلا  َثع 

! بّطلا ُلصفلاو  راهنلا  ةعاس 
ُ

كحاّضلا ، رَلا  يذ  شحولا  كلذ  ع 

َخماش اجّتا  امّدقتم   ادَو    
7

ٌدَسأ ناملا  َزرب   امدنع  فوخلا  ْرعشأ  مل  ْنأ  ّدح  إ  ْنل ال 

اهرومض ودت   ْتنا   
8

ةئذ
ٌ

ُهْتلت  ّمث  هلوح ؛ فجتري  ءاوهلا  نأف ُت 
ّ

َك روعسم ؛ ٌعج  ەرمغ  سأّرلا 
.سؤبلا َنوّطغ   َنثلا  ةلعاج 

ً
تاوهّشلا  عيمج  ةلّمحم 

ً

لْثمو .لمأ  ّل  ءاقترالا  ُتدقف   ثح  اهترظن ، نم  رطاملا  فنعلا  نم  ذلا 
ّ

رع كلذ  ْترعشأ  دقلو 
ّل فسألا   ەدوارو  حوف ي  خ ، ْنأ  اهيف  هلع  مّتحتي  لا  ةظحللا  حتو  منْغملا  ىوهي  نَم 

عفد حار  ّم  داملا  هاقا  يذلاو  ادأ ، ملّسلا  فرع  سل  يذلا  شحولا  كلذ  نا  اذكهف  ةركف ،
.سمّشلا هف  تمصت  يذلا  عضوملا  إ 

لق
ً. هتوص  َّخبأ  دق   

9
لطلا تمّصلا  نا  ٌهجو  يرظنل  جت  ٍكرد  َلفسأ  ُتغل  امدنع  ّمث 

ه: ُتحص  ةماملا ، ءارحّصلا  هُتأ   امدنع 
!.« اققح اناسإ  وأ  احش  َتنك ، اأ  كامحُر ،! - »

.امهيل امهنطوم  اوتنامو   ادرامل  نم  َياوبأ  نا  .كلذك  ُتنك  ل  اناسإ ، ْدعأ  مل  : - » باجأف
ةهلآلا ةقح  راّجلا ،  سطسغأ  دهع  امور   ُتشعو   ارّخأتم ، سويلوي ق ، دهع  ُتدلو  



، رادحنالا ّيداورّطلا  سسكنأ ، نبإ   
10

لداعلا كلملا  َدجم  ّغأ  ُتنك ، ارعاش  ذلا 
ّ

.با فّملا 
؟ ةقّضلا كلاسملا  ەذه  َكدعُ إ  يذلا  ام  َتنأ ، ْنل  .نانلا  ةنسلأ 

ُ
َةّكتملا  َمويلإ  ْتمهتلا  امدنع 

»؟ هل ثعالاو  حف  ّل  ةئدا 
ُ

وه  يذلا  بّطلا  لجلا  َرطش  كهجو  مّمت  َملو ال 
: يبج وسك  ُراعلاو  هُتبجأف 

»؟ هل اذه  ناسللا  َرهن  اَنلا  عبّنلا  ، 
11

ويلجر َتنأف  ِهلعو ، - »
اعفد ناذللا  لطلا  سرّدلاو  مراعلا  ّبحلا  ّعُلف  الأ  مهل  مهرخف  او  ءارعّشلا  عيمج  َرون  ا  ِهإ 

.كرثأ ثحلل  
.ادجم داز  يذلا  عيفّرلا  بولسألا  ُستقأ  َكدحو  َكنم  جرَمو ؛ يذاتسأل  نإ 

ّ
ك

فجُل نإ 
ّ

ه ةعمّسلا ، روفوم  امكح  ا  هلع  ّعأو  ىرقهقلا  عجرأ  هس  يذلا  َشحولا  رظنا  الأ 
نأ دت  َتنك  نإ  ىرخأ  اقط  كلس  نأ  ي  : - » ءالا اشهجم  آر  دقو  َباجأف  .دو  ييا 
رورملا  حمس  ال  خاّلا  قلطت  كلعج  يذلا  ناويحلا  اذهف  ّحولا ؛ ناملا  اذه  نم  َتلفت 
َعبش املو  ادأ  ٌةوهش  هل  أدهت  الا  عاّطلا  دسافو  َوه   ٌّ هقنع ؛ ّكد  ّمث  همهادُل  نإ 

ّ
ه ل  دحأل  هقط 

.اعوج دادزا 

يذلا  
12

ّولّسلا َكلذ  هف  أ  يذلا  مويلا  ّح  كت  ّلظتسو  اهعماجُ ، لا  شوحولا  ٌةثك  

ةلضفلاو ةمحلا  ل  ضرألا  الو   
13

ندعملا ال  هّذغُ  ال  يذلا  كلذ  .هعاجوأ  تق  
ً

هدُس 
، ةّحملاو

تتام اهلجأ  نم  لا  ەذه  ةسالا  الاطإ  صالخ  نوكس  هف   
14

رخآو ٍدِل  هلم ب  نا  امّر  يذلاو 

عيمج ەدراط   َفوسل   
15

سونو سونروتو  سولاوأ  مهحارج ، تام ،  ام  الما  ءارذعلا 
.ءدلا عشجلا   اهنم  هجرخأ  لا  محجلا  بلق  ەدعُل إ  نئادملا ،

اهيف عمس  ّزأ ، ّلحم  انه إ  نم  كداتقأسو  كللد ، انأ  نوأسو  عت ، نأ  ُحقأ  َكتمالسلف  اذلو ،
م ىَسو  اثلا ؛ اهتوم  اعمج  بلاطت  ةمدقلا و  ةّملأتملا  حاورألا  ىرتو إ  سألا ؛ َخا  

.موي َتاذ   
16

ّواّطلا َقحلت  ْنأ  لمأت  ذإ 
ْ

راّنلا ، ةروم   

امدنع َك  ُلأس  اهيلو  كانه : نوكتس  ّم  ردجأ   
17

احور ّنإف  دع ، امف  اهيلإ  رت  نأ  َتدرأ  ام  اذو 
غلي نأ  دُل  سل  هسومان  ع  اجراخ  ُتنك  نأل 

ّ
ُعلا ، ث  

َ
َّم مح  يذلا  روطامالاف  رداغأ ؛

هشرعو هتيدم  موقت  كانه  دوس ؛ كانهو  مح ، ٍنام  ّل   .
18

ناسإ ّم  يْدهب  هَتيدم 
!«. كانه َوه  ەراتخ  نمل  وط.اعلا 

هنع يذلا  عضوملا  ذخأت إ  نأ  فرعت 
ْ

ه مل  يذلا  هلإلا  كلذ  َكفِلحتسأ  ّإ  ُرعاّشلا  اهّيأ  : - » هُتبجأف
با إ  ةضفُملا  قطلا  َأف  اشط ، هنم  ّدشأ  وه  اّممو  قيحملا  ّلا  اذه  نم  َبرهأل  ملتت ،



« .نزحلا نرومغم  فصت  نيذلا  َكئلوأو   
19

سرط سّدقلا 
.ەءارو انأ  ُتشمو  ّسلا  َعف 



ثلا
ّ

ةنا ةدوشألا 
دیعتسی يتناد  .سیباَمیلا  ىلإ  يشیرتایب  لوزن  .ھعور  نم  ءيّدھی  ویلیجرڤ  .فوخلاب  رعشی  يتناد  )

( .ھشأج ةطابر 
ملظملا قفألاو  مْني  راهّنلا  نا 

ضرألا ةعاّسلا ع  تاناويحلا  حــــُي 
يدحو انأو  اهئانع ؛ نم 

ِبعر ِةهجاومل  بّهأتأ  ُتنك 
ةنزحُملا دهاشملا  كلتو  لّطلا  طوّشلا  كلذ 

.ناصقن ال  ذلا 
ّ

ةرا اهدَس  لا 

، نآلا ييعأ  ، 
20

امظع احور  ا  ماهلإلا ، تاّر  ا 
، ُتأر ام  ْتنّود  ًةراذ  او 

ن
ُ

.كل هف  جتي  يذلا  عضوملا  اذوه 
يدشرُم ا  رعاّشلا ، اهّيأ  : - » ماللا ُتأدف 

، ةفا ّوق  تنا  ْنإ  ْرظنأ 
.رملا طوّشلا  اذه  ثعت   نأ  َلق 

افلا هله  لازي   ام  نا  امَدنع   
21

سويلس اأ  َّنإ  َتلق 
.ادسج َّيدمّلا  ملاعلا  َجلو 

روّلا عيمج  ُّودع  نا  ْنإ  ْنل 
22

ألا رثألا  اركفم  ه ، تحا  دق 
، اازملا مظعلا  وه  ەَع ،

.ركفلا باحصأل  شهدم  نم  اذه  امف  
ٍءامس عأ  تخا   دق  َوهف 

، اهتولمو ةسّدقملا  امورل  اأ 
انوكل افُطصا  ناذهو 

كَراملا َعضوملا  َكلذ 
.مظعلا سرط  هشرع  ـي ع  عّ ِهف  يذلا 

ەَدجم تنأ  هَتبهو  يذلا  رفّسلا  َكلذو 



اَس تنا  ةثك  ءاشأ  َكردأ 
.ّيوبالا َفطعملا  نو 

َ
هل ەراصتنا   

23
اضأ وه  راتخملا » ءانإلا   » كانه بهذسو 

َوه يذلا  نامإلا  معدل 
.صالخلا ةّداج  وألا   ةوطخلا 

؟ كلذ جُ  يذلا  اذ  نَمو  ٍتآ  انأ  َملف  انأ ، اّمأ 
؛ سلوي انأ  الو  نإ 

ْ
سا ُتسل 

.اذهب اريدج  بسحل  َدحأ  الو  بسحأ ، ال 
مزعلا ُتدقع  انأ  ْنإ  خأ  انأف  اذلو 

.اضحم انونج  كلذ  نوك  نأ  ءملا  ع 
«. لوقأ نأ  ردقأ  اّمم  لضفأ  مهفتسو  مكحلا ، َتنأ  نإ 

ّ
ك

لق ه  أد  اّمع  الختم  ىرخأ  َحناوس  ەرافأ  لدُيف  هف ، اغار  نا  ام  اغار   دوع  نَم ال  لْثمو 
ددش هئد  نا   يذلا  هل  َياعسم  ُتفلتأ  يكفتو  ملظملا ، ردحنملا  كلذ  ُت   اذكهف  كلذ ،

.ةعّصلا
: دجاملا لجّرلا  ُحبش  باجأف 

ةثك ٍناحأ  ءرملا   لّك  يذلا  فوخلا  َتحت  ةحزار 
ٌ

كحور  ّنإف  كمال ، رم  ُتطحأ  ُتنك  ْنإ  - »
.ّلظلا ذولف  ناويحلل  ضرْعت  ةذالا  ةؤّرلا  عئار  سم  نع  هفرْحو 

نم اهيف  ُتملأت  لا  ةظحللا  ُتعمس   يذلا  امو  ُتتأ  َمل  ةفاخملا ، ەذه  كنع  أل 
ُ

َدع َكل ، لوقأس 
.كلجأ

.اهرماوأ دُت  نأ  اهُتوجرف   
25

ةدعسو ةنتاف  ةدّس  ْتحال   امدنع   
24

مهلاوحأ ةقلعُملا  ُتنك ب 
: هناسلو ٍكالم  توص  قرو ،

ّ
ة ءودهب  تملف  مجّنلا ، نم  َعطسأ  اهانيع  تنا 

، ملاعلا َماد  ام  مودسو  اح  ملاعلا  ەدجم   لازي  نَم ال  ا  اوتنام ، نم  آلا  ذهملا 
ّ

ب لجّرلا  اذهّيأ  - »

ّدتري ع هلعج  فوخلا  رفقلا ، ءاّشلا  َكانه ،  ٌَاحم  ، 
26

لا
ّ

ةو قيدص  ال  ّقحلا ، َدص  ّنإ 
ام طرفل  ناوألا  تاوف  َدع  إ 

ّ
هفاعسإل  ْقِفأ  مل  نأو 

ّ
اهئات  نوك  ْنأ  خأ  انأو  ةددع ، ارارم  هَبقع 

مدخ  نأ  نكم  امو  ةحاصفلا  غلالا  كمال  ُهْنِعُتلو  ضمتلف  .ەاوكش  نم  تاومّسلا  َّإ   انت 
ةدوعلا بغرأ   يذلا  عضوملا  نم  ةتآ  انأ  ّبهت ؛ نأ  كلإ  لهتبأ  تاب ، انأ  .لق  ىّزعتيف  ەذاقنإ ،

« .همامأ َكحادتما  بنطأَسف   يالوم  َبرق  ُتعجر  ام  اذإف  .ملتأ  ْنأ  بهــو  ثعي  ّبحلا  هلإ  .هلإ 
: ُتأدف توكّسلا  ِتمزل  ّمث 

ءامّسلا كلت  َتحت  نئا  وه  ام  ّل  ذافّنلا إ  لل  حيت  اهدحو  لا  لئاضفلا  ةّر  ا  ةدّسلا ، اهتّيأ  - »



ال ُتّرك ؛ امهم  ةعاّطلا  ارّخأتم   ارأ  ُثح  ّدحلا  اذه  إ  ُّل  كرمأ  ّنإ  ، 
27

رئاوّدلا ةغّصلا 
اذه نأ ت إ  نم  فوخلا  ِكنع  ىرت  ا  بِهذُ  يذلا  ام  خأ : ْنل  .كتبغر  ْنأل    اد 

»؟ هلإ ةدوعلا  بغرت   يذلا  عساّشلا  عضوملا  كلذ  نم  زكرملا 
.انه لوّلا إ  نم  َشخأ  ْمل  َمل  زاجب  كل  لوقأسف  ّلا ، اذه  َفرعت  نأ  مورت  َتمد  ام  : » ْتاجأف
امف  ىرخألا ، ءاشألا  نم  ال  ار ؛ نخآلا  قحلت  نأ  نكم  لا  ءاشألا  نم  إ 

ّ
فاخن  أ 

ّ
ي 

نأ محجلا ] ناس  متنأ   ] مسؤب ردق  سل  ثح  ةلاّشلا  ەذه  ع  هللا  رّوص  ّإ  .ةفخُملا 
ةقفش اهؤلم  ةلن  ةدّس  ءامّسلا  .غلت   نأ  ەذه  نانلا  ةنسلأ  ردقت  ثحو ال  ادأ ، ٍءوس  ّسم 

.اعألا مح  يذلا  مراّصلا  َسومانلا  قرْخت  ةقفّشلا  ەذهــو  هف ، كلسرأ  يذلا  رعولا  كلسملا  ع 
ه .كلإ  ةجاح  نآلا  وه  ّولا  ِكقدص  ّنإ  : » اهل تلاقو  اشول  ْتدان  ةدسلا  ەذه  لاحلاو ،

«. كصوأ

بناج إ  ةسلاج 
ً

ُتنك  ُثح  إ  تءاجو  ّسلا  ةوسق ، ّلل  ةئوانملا  ەذه  ، 
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اشول ْتعف 

كّحأ نم  نيدجنُت  َمل ال  ّقحلا  ، دجملا  ِتنأ  ْنَم  ا  تاب ، ا  : - » تلاقو ةقتعلا ،  
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لحار
توملا َنت إ  ام  َوأ  ةعولِ ؟ هنيعمس ي  َوأ ال  ةلذتبملا ؟ َدوشحلا  كلجأ  نم  َرجه  دقل  ّح  اثك 

ىذألا ِبّنجتو  خلا  لعف  نا   َدحأ  ال  « ؟ رحلا هعراض  يذلا ال  مخفلا  رهّنلا  ءاش  ەدّدهتي ع 
قث  ةعضاو 

ً
دعسلا ، َاقم  نم  انه  إ  تتأو  تامللا  ەذه  ُتعمس  ْنإ  ام  ُتنك  امم  َعَأ 

« .هنوعمس نَم  َّل  فُّو  َكفُّ  يذلا  هّلا  َكمال 
ام ُتتأو  .أ  ءملا  عأ   تلعجف  تقرالا ، اهييع  ةا 

ً
ّإ  ْتّص  اذكه ، ْتملت  امَدعو 

لجلا قُّرطلا إ  قأ  جاهتنا  نم  كَمرح  دق  نا  يذلا  شحولا  كلذ  مامأ  نم  َكُتذخأو  ْتدارأ  
نمو ةعاجّشلا  نم  دّرجتت  َمل  كلق ؟ روَخل  ُنعذُت  َكل  امو  ءُت ؟ اذاملو  َك ؟ ام  َلاعت : .رحاّسلا 

، مزعلا
كدِعت امل  ْتماد  امو  ءامّسلا ، ةحاس  َك   ٍتامومهم  ثالثلا  تاَراملا  تادّسلا  تماد  ام 

؟ هل خلا 
، ةحّتفتم اهنضغ  لوح  ّبئف  ّاسملا ، ُجلثلا  قاروأ 

َ
اه قبطأ  ةسكنم  ًةرهز  سمّشلا  ءت  املْثمو  »

هإ : - » رّرحتم ٍناسإ  ملتأ  ُتلعجف  ةمظع ، ةعاجش 
ٌ

 َّ ْتّو  ياوق ، رَوخ  نم  ُتقثنا  اذكهف 
! تامل نم  كل  ه  ْتهاف  امل  ةعاّطلا  َعراس إ  يذلا  لنلا  اذهّيأ  َتنأو  ْتدجنأ ! لا  ةمحّرلا  اهتّيأ 

.لّوألا َياعسم  ُتقنتعاو  ُتدع  دقل  ّح  ةّوقلا  ەذهب  قالطنالا  ةغّرلل   لق  َتأّه  َكاطخِ  نإ 
ّ

َك
« .يدّسو يذاتسأو  يدشرُم  َتنأ  نوكتسو  ةدحاو  ةئشم  انل  نوكتس  ّسلا ؛ اّهف إ 

.ةرعولا ةساقلا 
َ

َقّطلا  انأ  ُتجهتنا  ّسلا ح  وه  َع  نإ  امو  هُتبطاخ ، اذكه 



ثلا
ّ

ةثلا ةدوشألا 
اھدراطت ةعِرخو  ةدیاحم  حاورأ  نیّبذعملا : نم  لّوألا  دشحلا  .باذعلا  ةنیدم  ةباّوب  .میحجلا  زیلاھد  )

( .ھیلع ىمُغی  يتناد  يداولا : يف  لازلز  .نوراك  هِرّبعُمو  نوریكألا »  » رھن .تارشحلا 
باذعلا ةنيدم  نورئاّسلا إ  بهذ  يْع  - »

ّيدألا ملألا  نوبهذ إ  يْع 
.لاهلا موقلا  نوبهذ ب  يْع 

، سألا َناص  تّرح  ةلادعلا 
ْتقلخ ةّهلإلا  ةردقلا 

.لّوألا ّبحلاو  العلا  ةمحلاو 
ء ّيأ  قلخُ  مل  ق 

.مودأ ةّدأ  انأو  . 
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ادأ ناو  إ 
ّ

« .لمأ ّل  منع  اوحرطا  نولخاّدلا  اهّيأ 
ءانكّدلا تامللا  ەذه 

؛ ٍبا عأ  ةتكم   اهُتيأر 
« .ّع ٌضهال  اهانعم  ّنإ  يذاتسأ ، ا  : - » ُتلقف

: يرافأ َحناوس  أرق  دقو  لاقف  ،
؛ ةر ل  نع  انه  ختت  نأ  ي  - 

.رَوخ ّل  انه  توم  ْنأ  و 
، هنع كُتمل  يذلا  عضوملا  اذوه 

ذعملا
َّ

ب موقلا  ُِس  ُثح 
« .لقعلا ِتاخ  اوعاضأ  نيذلا 

، يدب ەد  عضو  امدعو 
، شَعنأ شوشَ  ٍهجوو 

.ةئبخ ءاشأ  نع  فشك   حار 
ٍلاع ٌحاونو  ٌءاو  ٌدّهنت 

، موجن ال  ٍّوج  َكانه   ىداصتَي  حار 
.ومد ِءدلا  َلاسأف  



، ةعظف ٌتاناطرو  ةغ 
ٌ

ٌتاغل 
، بضغ ُتاخو  ملأ  تاحصو 

.يدألل ٌمطل  اهقفاري  ءاّحو  ةّق  ٌتاوصأو 
، ءاهتنا ال  اخاص  مِّود  ّللاو 

، ادأ ملظملا  قفألا  كلذ   
.ةعوز اهب  فصعت  ٍلامر  ِةلحك 

: مالظلاب ٌَفَنتكُم  يسأرو  ُتلقف ،
»؟ باذعلا مھبلَغی  نیذلا  موقلا  ءالؤھ  مھ  نمو  عمسأ ؟ يذلا  اذھ  ام  يذاتسأ ، - »

.دجم البو  ٍراع  الب  اوشاع  ْنَمل  ةثیبخلا  حاورألا  طرش  وھ  سئابلا  طرّشلا  اذھ  : - » يل لاقف 
اوشاع لب  ھل ، ءایفوأ  اوناك  الو  ىلع هللا  اودّرمتی  مل  نیذلا  ةكئالملا  لفحم  ءيّسلا  لفحملاب  نوطلتخم  مھ 

مھیلع رخافتی  ّىتح ال  مھظفلت  میحجلا  ُراوغأو  ًالامج ، مھب  صقْنت  يك ال  مھدرطت  ءامّسلا   
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مھسفنأل
»؟ يلاعتملا حاّونلا  اذھ  ىلع  ىرت  ای  مھلمحی  ملأ  ّيأ  يذاتسأ  ای  : - » ُتلقف نومثآلا .»

ثیحب ّيندتلا  نم  َيھ  ةفیفكلا  مھتایحو  توملاب ، لمألا  مھودحی  ءالؤھ ال  زاجیإب : كل  لوقأس  : - » باجأف
، مھنع َّنملكتن  ال  مھنایردزت : ةلادعلاو  ةمحّرلاو  تیص  نم  َملاعلا  مھل  عَدی  .رخآ ال  ریصم  ّلك  نوطبغی 

َریغ ةحاّرلاب  يل  اَدب  ثیحب  ةعرّسلا  هذھ  ْلثمب  رودیو  ودعی  اًَملع  ُتیأرو  ُتقّدح  ّمث  َّرُمتلو .» ْرظنتلف  لب 
.اًرَشب رْدقلا  اذھب  َكلھأ  توملا  ّنأ  ْبسحأ  مل  ثیحب  ةرثكلا  نم  مُھ  ٌموق  هءاروو  ریدج ؛

.
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ربكألا َضفّرلا  ٍرَوخ  نع  َبكترا  يذلا  كلذ  َحبش  تّنیبتو  ُتیأر  مھنم  اًضعب  ُتفرع  امدعبو 
.هؤادعأ كلذكو  مھتقمی هللا  نیذلا  نیّئیسلا  لفحم  ناك  كاذ  ّنأ  نم  ُتّنقیتو  روفلا  ىلع  ُتمھفف 

: ّباوّدلا ّماوھو  ریبانّزلا  ُبارسأ  أدبأ  مھعسلت  ًةارع  اوناك  ّطق ، ءایحأ  اوناك  ام  نیذلا  ءاسّعتلا  ءالؤھ 
.ةھیرك نادید  ھّفقلتت  ُثیح  مھنم  دحاولا  يمَدق  دنع  طقاّسیل  عمدلاب  طلتخیف  مھَھجوأ  مدلاب  خّطلت  اّھنإ 

نَم َفرعأ  ْنأ  نآلا  ينْبھ  يذاتسأ ، ای  : - » ُتلقف عساش ؛ ٍرھن  ِةفض  ىلع  اًموق  ُتیأر  َدعبأ ، ُترظن  ْذإ  ّمث 
«. اذھ رّونلا  تفاخ  يف  يل  حولی  امك  روبعلل  اذكھ  نیفّھلتم  مھلعجی  نوناق  ّيأو  ءالؤھ ، مُھ 

، يفرط ُتضفخف  ةنیزحلا .» َنوریكأ  ِةفض  دنع  ّفقوتنس  امدنع  ءایشألا  هذھ  كل  حّضتتس  : - » باجأف
.رّھنلا نم  انوند  ّىتح  توكّسلا  ُتمزل  يمالكب ، ھیلع  لقثأ  نأ  ًایشتخمو 

ال نیَتثیبخ ، نیَسفن  ای  امكل  لیولا  : - » اًخراص براق ، يف  انیلإ  مّدقتی   
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رعَّشلا ُقیتع  ُضیبأ  ٌخیش  اذوھو 
دوھیّصلا يف  ّةیدبألا ، تاملّظلا  يف  ىرخألا  ةفّضلا  ىلإ  امكدوقأل  ٍتآ  انأ  اًموی ، ءامّسلا  ةیؤر  يف  المأت 

.دربلاو
ُتنك ام  يّننأ  ىأر  ْذإ  ّمث  يتوم .» ًاعیمج  مّھنإ  ءالؤھ ؛ نع  َأنتلف  ایح ، ًاناسنإ  ای  انھ ، فقت  ْنَم  ای  َتنأو 

غلبت انھ ، نم  ال  ، 
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ىرخأ  ءيناومو  ىرخأ ، َكلاسم  َربع  : » يب َحاص  ةوطخ  َضحم  كّرحتأل 



ال نوراك ، ای  : » يدشرُم ھل  لاقف  فیفخ .» ٌقروز  كلمحی  نأ  يغبنی  روبعلا ؛ لجأ  نم  ءيطاشلا 
: َْنبضغت

عقنتسم حّالمل  رعّشلاب  نیّللجملا  نیّدخلا  ُتیأرف  رثكأ .» َّنبلطت  الف  عیطتسن ، امردقبو  اذكھ  دیرن  ام  ُدیرن 
.بّھللا نم  رئاود  ھینیع  لوحو  ناطسبنی  میحجلا 

ِتاملكلا ِتعمس  نإ  ام  اھنانسأ  ُّكطصت  ْتلعجو  ىرخأ  ًاناولأ  ْتستكإ  ةنایرعلاو  ةبعتملا  حابشألا  كلت  ّنكل 
.هذھ َةیساقلا 

.اھتلالسو اھتفطنبو  اھتدالو ، ّلحمب  ّيرشبلا ، عّونلاب  اھیوذب ، اب ، فّدجت  ْتقِفطو 
.هللا فاخی  َسیل  نَم  ّلك  رظتنی  يذلا  میجّرلا  ءيطاّشلا  ىلع  ًةیكاب  ةدحاو  ةلتك  يف  تدّشحت  ّمث 

.رّخأتی نَم  َّلك  ھفادجمب  ًابراض  مھھّجویو ، ًاعیمج  مھلبقتسی  رمجلا ، نم  هانیع  يذلا  ناطیّشلا  نوراك ،
، اّھلك ھلامحأب  ضرألا  ىلع  ىقلأ  نصغلا  نوكی  ّىتح  ًةدحاو  ًةدحاو  قاروألا  فیرخلا  يف  طقاّست  امكو 

، رایطألاك ىرخألا ، َولت  ًةدحاو   
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ءيطاشلا ىلع  يمترت  مدآ  لسن  نم  ةثیبخلا  سفنألا  تناك  اذكھف 
.ھتراشإ َنھر  ًةعباق  نوراك ، ءادنل  ًةبیجتسم 

اذھ دنع  دشتحی  رخآلا ، ءيطاّشلا  ىلع  ّطحت  نأ  لبقو  نكادلا ، جوملا  قوف  حاورألا  يضمت  َكلذك 
.دیدج ٌبرس  ءيطاّشلا 

؛ تاھجلا رئاس  نم  انھ  ىلإ  َنودَِفی  بضغ هللا  يف  اوتام  ْنَم  ّنإ  ّيُنب  ْيأ  : - » ُِسّیكلا َيذاتسأ  يل  لاقف 
ةّبیط ٌسفن  انھ  ُّرمت  .ةبغر ال  ىلإ  مھفوخ  بلقنیف  مھعفدت ، ّةیھلإلا  ةلادعلا  ّنأل  رّھنلا ، روبعل  نیّزفحتم 
ّىتح ھمالك  نم  غرف  ْنإ  امو  ھباطخ .» ىزغم  كردت  َترص  َنآلاف  نوراك ، َكنم  ىكتشا  نئلو  اًدبأ ،

.ينَدب قَرعلاب  رمغت  ةظحللا  كلت  ىركذ  ْتحرب  ام  ثیحب  ةّوقلا  هذھب  دّوسألا  فیّرلا  ّزتھا 
.يراكفأ َرئاس  َّيدل  َبلغ  ّيزمرق  ٌرون  اھنم  َقثبنإ  َفصاوع  ةیكابلا  ضرألا   ِ تقلطأ ّمث 

.
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مّونلا  يف  طقسی  نَمك  ضرألا  ىلع  ُتررخف 
 



ةعاّرلا ةدوشألا 
ّةیضرملا ریغ  ةبغّرلا  ىوس  رخآ  باذعل  ضّرعتت  ال  دَّمُعت ، مل  ةلضاف  حاورأ  سیبامیلا : ىلوألا : ةقلحلا  )

.هللا ةیؤر  يف 
ناعجّشلا رصق  .ىمادقلا  ءارعّشلا  .میحجلا  ىلإ  حیسملا  لوزن  .سیبامیلا  .ھتبوبیغ  نم  قیفی  يتناد 

( .ءامكحلاو
يسأر نم  ُهدّدب  ُقیمعلا  ُمّونلا 
اًعَِزف ُتقفتساف  ٍدعر ، ُّيود 

؛ ةونع َھنوظقوی  ٍلجر  ِْلثمك 
، نیتحاترملا َّينیع  يلوح  ُتلجأ 

ناعمإب ُترظن  ّمث  ًافقاو ، ُتیوتسا  امدعب 
.ھیلإ ُتلُقن  يذلا  ناكملا  فرعأل 

ِریفش ىلع  ةقیقحلا  يف  ُتنك 
باذعلا ةیواھ  يداو 

.ةیھانتم ریغ  ٍحاون  َةبلج  لبقتسی  يذلا 
ّزیمأ نأ  يرودقم  يف  ناك  امف  روغلا  ىلإ  رّظنلا  ُتنعمأ  يّننأ  عمو  بابضلاب ؛ ًّاللجمو  ًاقیمع  َدَوسأ ، ناك 

.ًائیش كانھ 
«. ينعبتتسو لّوألا ، انأ  نوكأس  ىمعألا ، ِنْوكلا  يف  َنآلا  ِلزننلف   - » بوحشلا هورعی  ٍھجوب  رعاشلا  أدبو 

: هّایحم َبوحش  ُتظحال  دقو  ُتبجأف ،
هذھ باذع  ّنإ  : - » لاقف ةبیر »؟ ّلك  َلیُزت  ْنأ  َتدتعا  يذلا  َتنأ  ىشخت ، َتنك  اذإ  يتآ  ْنأ  يل  ّينأ  – »

.ًافوخ َتنأ  اھلاخت  يتلا  ةفأّرلا  هذھ  يّایحم  ىلع  عبطَیل  حابشألا 
.ةیواھلا ّرنزت  يتلا  ىلوألا  ةقلحلا  لخدأ  ْنأ  نم  يننّكمو  َلخد  اذكھ  انوعدَتل .» ةلیوّطلا  قیرطلا  ّنإ  ّایھ ،

ًایتأ كلذ  ناك  ّيلزألا ؛ َءاوھلا  كلذ  فجُری  ٌدّھنت  لب  ءاكب  نم  ََّمث  ْنكی  ملف  يعْمس  ىلإ  ىھانت  ام  ِبسَحبو 
.لاجرو ٍءاسنو  ٍراغص  نم  ةمظاعتم  ٌجاوفأ  هّاقلتت  ٍبیذعت  الب  ملأ  نم 

؟ اھارت يتلا  حاورألا  هذھ  يھ  نَم  ينلأست  َوأ ال  : - » يذاتسأ لاقف 
ردقلاب سیلف  لئاضف  نم  اھل  ناك  نئلو  ءيطخت ؛ مل  اّھنأ  فرعت  نأ  يغبنی  ریّسلا ، يف  لغون  نأ  لبق 
رھظی ّنأ  َلبق  تشاع  نئلو  َتنأ ؛ ھلمحت  يذلا  نامیإلا  باب  وھ  يذلا  ةدامعلا  ءام  اھسملی  مل  ْذإ  يفاكلا ،

: ُبَجی امك  دبعت هللا  مل  يھف  حیسملا ،
وھ دیحولا  انباذع  نیكلاھلا ، نیب  انْرص  ىرخأ ، ایاطخل  ال  ةبئاشلا  هذھل  .ءالؤھ  نم  ٌدحاو  يسفن  انأو 

اوناك َءامظع  ّنأ  ُتفرع  ذإ  ٌغلاب  يسأ  ھِتاملك  عمسأ  انأو  ينارتعاف  لمأ .» نود  نم  ةبغّرلا  يف  شیعلا 



.سوبَمیلا اذھ  يف  سوّفنلا  يّقلعم 
: ایاطخلا عیمج  لسغی  يذلا  نامیإلا  كلذب  اًملِع  دادزأ  ّىتح  ُتلأسف 

َقحلیل ِهریغ ، لضفب  وأ  ھترادجب ، ٌدحأ  انھ  نم  ْجرخی  مل  َوأ  يْنربخأ  الأ  يّدیس ، ایو  يذاتسأ ، ای  - »
: باجأو َيامرم  كردأف  ءادعسلاب »؟

بذتجیو نیرفاّظلا ، ةمالعب  ًّاللكم  انھ  ىلإ  يتأی   
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ایوق ًانئاك  ُتیأر  امدنع  اًدیدج  لاحلا  هذھ  ىلع  ُتنك  - 
كلملاو لیلخلا  میھارباو  عیطملا ، عرّشملا  ىسوم  َحبَشف  حون ، َحبشو  لیباق  ھنبا  َحبشو  لّوألا  ھیبأ  َحبش 

ّمث مھاوس ، نیریثكو   ؛
38

ریثكلا  اھلجأ  نم  َلعف  يتلا  لیحارو  هدالوأو ، هدلاوو  لیئارسإ  َحابشأف  دواد ،
يف ّذغن  ّانك  ُّطق .» صالخلا  ٌّةیرشب  ٌحاورأ  َقلت  مل  ءالؤھ  َلبق  ّھنأ  فرعت  ْنأ  دیرأو  ءامّسلا  ىلإ  مھب  َراط 

.حاورألاب ةمحدزملا  ةباغلا  دصقأ  ةباغلا ، َقارتخا  نیلصاوم  ّملكتی ، امیف  ریّسلا 
.مالّظلا نم  اًرادم  ءيضت  اًران  ُتحمل  امدنع  َكلت  ىتَمْون  ذنم  اًریسی  اًطوش  انعَطق  ّانك 

.ناكملا كلذ  نونكسی  اوناك  ًافارشأ  ّنأ  ّزیمأ  ْنأ  نع  زجعأ  ُثیحب  ْنكل ال  اھنع ، نیَدیعب  لازن  ام  ّانك 
نع مھّزیمی  يذلا  دجَملا  اذھب  انھ  نویّظحملا  ءالؤھ  مھ  نم  ّنفلاو ، ملِعلا  دّجُمت  نَم  ای  ِھیإ  : - » ُتلقف
ِھب ًالضف  ءامّسلا  يف  مھبسُكت  َكانھ ، َكملاع  يف  دّدرتت  ْتئتف  ام  يتلا  مھتعْمُس  ّنإ  : - » باجأف مھریغ »؟

«. نودرفْنی
: ًاتوص ءانثألا  كلت  يف  ُتعمسو 

َحابشأ ُتیأر  توّصلا  َتكس  امَدعب  ّمث  لیحر .» َدعب  ٌدئاع  ھحبش  اذوھ  ھُماقم ؛ َيلاعلا  رَعاّشلا  اودّجَُمتِل  - »
.انیلإ مّدقتت  ةعبرأ  ءامظع 

.رِشب الو  ًةبأك  مھھوجو  ىلع  ناك  ام 
: ٍكلم َلثم  َنیرخآلا  مّدقتی  يذلاو  فیس  ِهدیبو  وطخی  يذلا  كلذ  ْرظنا  الأ  : - » بیّطلا يذاتسأ  يل  لاقف 
عباّرلاو سویدیڤوأ ، وھ  ثلاثلا  رخاّسلا ؛ سویتاروھ  ھیلی  ةدایّسلا ؛ ھل  ةدوقعملا  رعاّشلا  سوریموھ ، ّھنإ 

.
39

سوناكول
ام ٌنَسحو  يننومِّرُكی  مّھنإف  مھنم ، ٍدحاو  توص  ھب  قطن  يذلا  بّقللا  اذھ  ينكراشی  ٍدحاو  ّلك  ماد  امو 

نیرخألا نم  ىلعأ  ّقلحملا  ءانغلا  خذابلا  ّدیسلا  ةسردم  ةعمتجم  ةعئاّرلا  ةسردملا  ُتیأر  اذكھ  نولعفی .»
.رسَّنلاك

.بیحّرتلا َكلذل  يذاتسأ  مستباو  نّییحُم ، َّىلإ  اوتفتلإ  ًالیلق ، اوثداحت  امَدعبو 

.ءامكحلا كئلوأ  نیب   
40

َسداّسلا انأ  ُترصف  مھتبحص  يف  ينولخدأ  دقل  لب  ًائیش  ھیلع  اودیزی  مل  مّھنكل 
.ذَئتعاس اھنع  مالكلا  َنُسح  امك  اھنع  توكّسلا  نسْحی  ءایشأ  نع  ّملكتن  ةرینملا  ةقطنملا  ّىتح  انیضم  اذكھ 

هانربع لیمج  ٌلودج  اھلوح ، نم  اھیمحیو ، تاقماس  راوسأ  ةعبس  اھطیحت   
41

ةلیبن ٍةعلق  َلفسأ  انلصو  ّمث 
ُھترضخ ىعرم  انلصو  ّىتح  ءامكحلا  َكئلوأ  َةبحص  ُتجلو  ٍباوبأ  ةعبس  َربعو  ةسبایلا ؛ َربُعت  امك 



.ةرَضن
: دیدم ٍناطلس  ُتارامأ  مھیلعو  ةلّھمتم  ٍروقو  ٍنویعب  ٌسانأ  كانھ  ناك 

، قماسو ٍءاضُم  ٍحوتفم ، ٍناكم  يف  تاھجلا ، ىدحإ  يف  َكانھ  انثكمف  .ةقیقر  مھتاوصأو  مھ  مالكلا  وردان 
سوّفنلا انل  ّتلجت  رضخألا ، لقحلا  وْھز  ىلع  ةھجاوملا ، يف  كانھو ، .ًاعیمج  مھارن  نأ  ھنم  ردقن 

.يتاذ میمص  يف  ينسّمحت  اھدحو  اھتیؤر  ْتناك  يتلا  ةفیرّشلا 

ءاقنع ِنیعب  ّحلسملا  َرصیقو  سایْنإو ، روتكھ  مھنیب  ُتفرع  نیذلا  راثكلا ، اھقافرو   
42

ارتكیلأ ُتیأر 

.
45

اینیڤال ھتنبا  َةبحص  اًسلاج   
44

كلملا سونیتال  امھنم  َدعبأو   
43

ایلیستْنیو  ّالیماك  ُتیأرو  بِرغُم ؛

ایزترامو ایلوجو  ایزتیركول  ُتیأرو  سونیِوكرات ، درط  دق  َناك  يذلا  َكلذ  ، 
46

سوتوری تیأر 

.هدحو  
48

نیّدلا حالص  ُترصبأ  مھنم  ٍةدعبم  ىلعو  ، 
47

ایلینروكو

: ھّییُحیو ھیلإ  رظنی  ّلكلاو  ةفسالف ، ةِرْسأ  َنیب  اًسلاج   
49

نوملعی  ْنَم  َذاتسأ  ُتیأر  ًالیلق  ّينیع  ُتعفر  ْذإ  ّمث 

، ةفدّصلل َملاعلا  عضخأ  يذلا  سطیرقومیدو  َھبرق ، نیرخآلا  نامّدقتی   
50

نوطالفأو  طارقس  ًالّوأ  ُتیأر 
صئاصخ َعماجو  نونیزو ؛ سطیلقاریھو  سیلقودییمیأ  ُتیأرو  سیلاطو ، ساروغازغانأو  سنیجویدو 

سدیلقإو ّيقالخألا ؛ اكینیسو  سونیلو  سویلوتو  سویفروأ ، ُتیأر  ّمث  سیدیروكسوید ؛ ُتینع  تاتاّبنلا ،
.ریبكلا حرّشلا  َبحاص  دشر  نباو  سونیلاجو ، انیس  نباو  سیطارقوییھو  سومیلطبو  ةسدنھلاب  مِلاعلا 
.عئاقولا نع  يمالك  رصْقیل  ّىتح  ينزمھت  ةلیوطلا  َيتدیصق  ّنأل  مّھلك ، ٍةیافكب  مھیّمسأ  نأ  ردقأ  ّينكل ال 

: نانثا نحن  اذوھ  ًّةتس ، ّانك  امدعب  ّمث ،
.فجاّرلا ءاوھلا  كلذ  َبوص  نوكّسلا ، نع  اًدیعب  ىرخأ  قیرط  َربع  يندوقی  میكحلا  يدشرُم 

.رّونلا  نم  ٌصیصب  ِھیف  سیل  ًاناكم  ُتغلبف 



ةسماخلا ةدوشألا 
: ریھاشملا ضعب  يتناد  يُری  ویلیجرڤ  .سونیم  .میحجلا  راصعإ  مھفرجی  نوقسافلا  ةینّاثلا : ةقلحلا  )

( .ھیلع ىمُغی  يتناد  .ينیمیر  اد  اكسیشتنارف  ةاقالم  .ناتسیرتو  نودیدو  سیماریمس 
ىلوألا ةقلحلا  نم  ُتلزن  اذكھ 

، رغصأ ٍءاضفب  ةطیحملا  ةینّاثلا  ىلإ 
.ىوقأ ٍباذعو  َرثكأ  ٍخارصب  ةرخاّزلاو 

: اًرجمزم ًابیھر   
51

سونیم سلجی  كانھ 
، َمثأملا ِلخدملا  َدنع  ُنَزی 

.ھَبنذ تّافل  ددعب  نیُدیو  يضَقیو 
52

ةدالولا ةّئیسلا  حورلا  ُدَِفت  امدنع  ّھنأ  ينعأ 
: ءيش ّلكب  فرتعت  يھف  ھمامأ 

ماثآلاب فراعلا  كلذ  ىریف 
حاورألا عفادتت  .حوّرلا  كلت  اھلزنت  ْنأ  رّرقی  يتلا  تاقلحلا  ددعب  ھبنذ  ّفلیو  اھبسانی  میحجلا  نم  ّلحم  ّيأ 

: ىرخألا َولت  ةدحاولا  ھمكُح  لانتو  اًدشح  اًدشح  ھمامأ 
: ھلمع ىلإ  فرصنی  ْنأ  ًایسان  يل ، لاق  سونیم  ينرصبأ  امدنع  .لفسأ  ىلإ  فذقنت  ّمث  عمستو  ّملكتت 

عاستا كَّنعدخی  الو  كسفن ؛ َدایق  ملُست  نَم  ىلإو  ُجَلت  فیك  ْرظنأ  مالآلا ، راد  ىلإ  يتآلا  اّھیأ  - »
!«. لخدملا

امردقبو اذكھ  دیرن  ام  دیرن  اذھ : ای  َموتحملا  هرفس  ْقُِعت  ال  ھب ؟ خرصت  َكل  ام  : - » يدشرم ھل  لاقف 
.موقلا ءاكب  ينحفلی  ُثیح  ُتلصو  نآلا  .يلاّعتلاب  ةمیلألا  تاھآلا  أدبت  َنآلا  رثكأ .» َّنبلطت  الف  عیطتسن ،

.ةسكاعتم ٌحایر  ھحفلت  فصاع  ٍرحبك  اًرجمزم  ءایض ، ّلك  ھنع  َّدترا  ًاناكم  ُتغلب 
.اھقحالتو اھب  رودتو  اھقھُرت  نیّبذعملا ؛ َحابشأ  اھراعُِسب  داتقت  عاطقنا ، نم  اھل  ام  يتلا  میحجلا  ةماّود 

.هللا ةرّدقب  اھفیدجتو  اھحاونو ؛ اھلیوعو  اھخارص  ىلاعتی   
53

ضاقنألا مامأ  لصت  امدنعو 
.تاوھشلل َلقعلا  اوعضخأ  نیذلا  مھداسجأ ، ِةاطُح  َةبوقع  ناك  باذعلا  كلذ  ّنأ  ُتمھفف 

انھ ورذت  تناك  ةفصاعلا  هذھف  ةریفغ ، ٍبارسأ  يف  درابلا  ءاوھلا  ّمضخ  يف  اُھتحنجأ ، َریّطلا  لمحت  امكو 
.باذع ضعب  نم  الو  ٍءانع  نم  اًدبأ  اھحیری  َلمأ  ال  ةئیدّرلا ؛ َحاورألا  ٍلْفُس ، ىلإ  ٍلع  نمو  كانھو ،

حیّرلا كلت  اھلمحت  حابشألا  ُتیأر  اذكھف  ةلیوط ، ًافوفر  ءاوھلا  يف  ًةعناص  اھاوكش  يكاركلا  دشُنت  امكو 
سقطلا اذھ  مھبقاعی  نیذلا  ءالؤھ  مھ  ْنَم  يذاتسأ ، ای  : » ُتلقف اًخارص ؛ ًةقلطم  يتأت  يھو  ةمیظعلا 

؛ ةدیدع ٍتاغل  َةروطاربما  تناك  مھرابخأ ، يصقتست  نیذلا  ءالؤھ  نیب  ىلُوألا  : - » يل لاقف  حلاكلا »؟



.راع نم  اَھقحل  ام  َوحمتلا  اھروتسد ، يف  اْھتعَّرش  ثیحب  تاوھّشلا  يف  ْتسمغنا  ّدحلا  اذھ  ىلإو 

: َمكحلا ِتثرو  ھنم  ونین ، ةجوز  تناك  اّھنأ  بتكلا  نوطب  يف  أرقت  يتلا   
54

سیماریمس َيھ 

.
55

ناطلس اھمكحی  َناك  يتلا  ضرألا  ىلع  ْتداسف 

.
57

ةرتابویلك ةرجافلا  اھیلت  ویكیس ؛ تافُرل  اھنیمیب  ةثناح   
56

ًاقشع ترحتنا  يتلا  هذھ  يھ  ىرخألا 

ةمتاخ يف  َزراب  يذلا   
59

مخفلا لیخأ  ىرت  امك  میظع ؛ ٌءزر  عقو  اھدی  ىلع  يتلا   
58

ةنالیھ ّنھنیب  ىرتو 

نم رثكأ  ىلع  ھعبصإب  َراشأو  ينارأ  اذكھو  «،  
61

ناتسیرتو ، 
60

سیرای ْرظناو  قْشعلا ، َھلإ  فاطملا 
.ًاعیمج ُقشعلا  انتایح  نم  مھعزتنا  نّمم  ٍفلأ 

ةقفشلا يْنترمغ  سمألا ، َناسرفو  ِتامیدقلا  تاّدیسلا  َيل  يّمُسی  حار  يذلا  يذاتسأ  اذكھ  ُتعمس  امدعبو 
.ھیلع ّيشغملا  ْلثمك  ُترصو 

ّةفخلا هذھ  ْلثمب  ناودبی  نیذللاو  ًّةیوس  نیَرئاّسلا  َكنیذ  ىلإ  ثّدحتأ  نأ  ّدوأ  مك  ُرعاشلا ، اّھیأ  : - » ُتأدبف

.
62

« حیّرلا َطسو 
امھودحی يذلا  ّبحلاب  امھْفلحتساو  امھِدان  ٍذئنآ  رثكأ ؛ ّانم  ناوندی  امدنع  امھارتس  : - » ينباجأف

، اناملُّكتل الاعت  نَیتّبذعم ، نیَسْفن  ای  : - » امھب ُتفتھ  ىتح  انَوحن  امھب  حیّرلا  ِتلام  نإ  ام  ّمث  نایتأیسو .»
، ةخسارو ٍةمیقتسم  ٍةحنجأب  َءاوھلا  مایُھلا ، امھودحی  ناتمامح ، ّقشت  امكو  ٌدحأ .» كلذ  نم  امكعنمی  مل  ْنإ 

، ثیبخلا ءاوھلا  َكلذ  َطسو  انیلإ  اھّجتاو   
63

نودید ةقْفِر  نع  قوّشلا ، امھلمحی  ناذھ ، َدعتبا  اذكھف 
.ًافطع شّایجلا  َيئادنل  نَیبیجتسم 

انمدب انْبّضخ  نیذللا  نحن  دماكلا  ّوجلا  اذھ  يف  انترایزل  يتآلا  ایاونلا  لیبن  ای  قیقّرلا ، قولخملا  اذّھیأ  – »
.َتقفشأ دق  دسفُملا  انئطخ  ىلع  َتمد  ام  َكدِعُسی ، نأ  ھل  انلَھتبال  ًاقیدص  انل  نوكلا  كلَم  ناك  ول  ضرألا ،

، نآلا يھ  املثم  حیّرلا ، ِتیقب  ام  لوقت  نأ  كل  بیطی  ام  ّلك  عمسنو  عمست  نأ  كّرسی  ام  َّلك  لوقنس 
.ةبذع

.هَدفاورو ٍمائو  يف  نوكیل  ویلا  ردحنی  ھیلإ  يذلا  ءيطاّشلا  ّفاوح  ىلع  يسأر  طقسم  موقی 
ّينم َعُزتنا  يذلا  رحاّسلا  دسجلاب  ىتفلا  اذھ  َّمیت  ّبیطلا ، بلقلا  عامجب  ذخأی  ام  ناعرس  يذلا  ّبحلا ،

.ينملؤت ْتئتف  ام  ٍةلكاشب 
امك َداع ، ام  ُثیحب  ةذاّذللا ، هذھ  ْلثمب  ھب  ينمَّیت  ابُح  ةباجإلا  ىلع  بوبحم  ّلك  لمحی  يذلا  ّبحلاو ،

.ينقراُفیل ىرت ،

اھایَجزأ يتلا  تاملكلا  يھ  هذھ  ًاعم .» اَنلاتغا  نَم  رظتنت   
64

لیباق ةرئادو  ةدحاو ؛ ٍةتیم  ىلإ  انداق  ّبحلا 
.انیلإ

يب َفتھ  ّىتح  ًالیوط  ُتقرطأو  يسأر  ُتینح  نیتحیرجلا ، نیَسّفنلا  نیتاھ  ثیدح  ُتعمس  امدنع  زا 



: ھتباجإب ُتأدبف  رّكفت »؟ میف  : - » رعاّشلا
!« میلألا امھتوم  ىلإ  نیذھ  تداق  ةبغر  ّةیأو  ٍةبذع  ٍراكفأ  ّةیأ  هافسأ ، او  - »

: ُتأدبو ُتّملكتو  امھیلإ  ُّتفتلا  ّمث 
.ءاكبلا ّدح  ىلإ  ينرمغی  ةفأّرلابو  يننزُحیل  ِكباذع  ّنإ  اكسیشتنارف ، ای  - »

يتلا اًمكتابغر  افرعت  نأ  ّبحلا  امكل  حاتأ  ٍةمالع  ّةیأبو  َفیك  ةبذعلا  تادّھنتلا  دھع  يف  ينیربخأ : ْنكل 
َكذاتسأ سؤبلا ؛ مّایأ  يف  ةءانھلا  دوھع  رّكذت  نم  ّدشأ  ملأ  ّھنإ ال  : - » تباجأف ّكشلا »؟ اھطلاخی  ناك  اّمبر 

.اذھ فرعی 
ناوألا يف  ّملكتیو  يكبی  نَمك  لعفأسف  انّتبحم ، لصأ  ةفرعم  يف  ةبغّرلا  هذھ  ّلك  َكودحت  ْتناك  ْنإ  ْنكل 

.ھتاذ

: قشعلا ھّسبلت  فیكو  ، 
65

ولسْنال نع  موی  تاذ  أرقن  حّوّرتلا  لیبس  ىلع  ّانك 
.ةبیر انرماخت  نیَدیحو ال  ّانك 

.دحاو ٌرمأ  وھ  انَبلغ  ام  ّنكل  انیھجو ؛ َنول  ْتبحشأ  اًرارمو  ىقالتت ، اَننیعأ  ةءارقلا  ِتلعج  اًرارم 
، كاكف ھنم  يل  ْدعی  مل  يذلا  اذھ  ماق  قیشعلا ، كلذ  ُْلثم  اھّلبُقی  يھو  ةاّھشتملا  ةماستبالا  نع  انأرق  امدنعف 

.ّھلك ھنایكب  ًافجترم  مفلا  ىلع  ينّلبقو 

تناك انَیبو  دعبأ .» ةءارقلا  يف  ِضمن  مل  مویلا  كلذ  يفو   ؛
66

وھلاغ ِةباثمب  انل  اناك  ھّفلؤمو  باتكلا  كلذ 
، تومأ يّننأك  ةقفّشلا  نم  ّيلع  َيشُغ  ُثیحب  ةرارمب  يكبت  ىرخألا  تقِفط  اذكھ  انّملُكت  نیحوّرلا  ىدحإ 

.تیم ٌمسج  ّرخی  امك  ُتررَخو 
 



ةسداّسلا ةدوشألا 
نھّكتلا .وكاشت.سوربرس  .دَوسأ  ّيجلث  رطم  تحت  لحولا ، يف  نودّدمم  نوھرّشلا  ةثلّاثلا : ةقلحلا  )

( .نیّبذعملا روشن  .ةسنرولف  يف  َنتفلا  عالدناب 
ّينع ھبھْذأ  يذلا  يعولا  ُتدعتسا  امَدنع 

،
67

نیوْنصلا  كنیذ  ىلع  يقافشإ 
، ةبآك نم  ھب  ينرمغ  امو 

ُّتفتلا ّينأ  يلوح ، ىرأ  ُترص 
، ُترظن ّينأو  ُتھّجتا  ّينأو 

.اًددُج َنیبَّذعمو  اًدیدج  ًاباذع 
، ةثلاثلا ةقلحلا  يف  َنآلا  انأ 

: درابلا لیّقثلا ، نیعللا ، ّيدبألا ، رطملا  ةقلح 
.اھتعیبط الو  اھسومان  ّریغتی  يتلا ال 

.اھحئاور َھیرك  ًةثعاب  ضرألا  اھلبقتستو  ملظملا ؛ ّوجلا  يف  كانھ  رمھنت  جولثو  ُءادوس  ٌهایمو  ٌمیظع  ٌدََرب 

ىتوملا سوؤر  ىلع  بلك  ْلثمك  ةثالثلا  ھقادشأب  يوعی   
68

حساكلا بیجعلا  شحولا  سوربرس ،
.كانھ نیرمطنملا 

اھخلْسیو حاورألا  شھنی  ناترماع ؛ بلاخملاب  هادیو  ریبك ، ھنطب  ّةثك ، ءادوس  ھتیحلو  ناوارمح  هانیع 
ّبلقتی ام  رثكأ  امو  نطب ؛ نع  ًانطب  سْرتَمَتتو  بالكلا ؛ اھئاوع  يف  قفارت  رطملا  اھلعجیف  اھقّزمیو ،

! ءاسّعتلا نومثآلا  كئلوأ 
ھّتثج رئاسب  ًافجترم  ھباینأ ، نع  رّشكو  ةثالثلا  ھقادشأ  َرغف  ةلئاھلا ، ةدودلا  سوربرس ، انآر  امدنع 

.ةمخّضلا
.ةعشجلا قولُحلا  كلت  ىلع  هامرو  ھتضبق  ءلم  بارتلا  نم  اثحو  ھَیتحار  يدشرم  َّدمف 

ّآلإ ىعسیو  لتاقی  ّھنأل ال  باینألا ، تحت  ھتغضم  ھل  نكت  مل  اذإ  أدھی  الو  يھّشتی  امیف  حبنی  ٍبلك  ْلثمكو 
ًایلاع حاورألا  قوف  دعری  يذلا  دراملا  سوربرس  ھجوأ  ةعشبلا ، ةثّالثلا  ھجوألا  تناك  اذكھف  َدرَدزیل ،

.ممّصلا اھباصأ  ول  ّىنمتَتل  ّىتح 
اھعیمج ْتقلتسإ  اًداسجأ  ودبی  ٍعساش  ٍثبع  ىلع  انوَطخو  لیّقثلا ، رطملا  اھلَدْنج  حابشأ  نیب  انیشم  َكانھ 

.ھبرق َنیّرام  انَرصبأ  ْنإ  ام   
69

سلجیل ضوھنلا  ىلإ  َعراس  اھنم  اًدحاو  ّالإ  ضرألا ، ىلع 
«. تومأ نأ  لبق  َتقِلُخ  دقلف  َتعطتسا ؛ ِنإ  انأ  نَم  ْرّكذت  میحجلا  هذھ  ربع  داُقت  نَم  ای  َتنأ  : - » يل لاق 

.ّطق َكتیأر  يّننأ  يل  ودبی  ّىتح ال  يتركاذ  نم  كوحمی  ىقلت  يذلا  باذعلا  ناك  اّمبر  : - » ُھتبجأف



ّنلف هولعی  ٌباذع  َدِجُو  ْنإ  ًاباذع  ُماُست  بیئكلا  عضوملا  اذھ  يف  َكب  َيقُلأ  نَم  ای  َتنأ ، نَم  ينْربخأ  ْنكلو 
«. هریفنت يف  هّزبی 

ةایحلا ةلیط  يب  ْتكسمأ  لیكلا ، ھنم  َحفط  دقل  ّىتح  ىألم  دسحلاب  يھ  ّيتلا   
70

كتنیدم ّنإ  : - » َباجأف
.كانھ ةیحاّصلا 

: وكاشت يننوعدت  َّينطاوم ، ای  متنك ،
.رطملا َتحت  ًالازھ  ىرت ، امك  دادزأ ، اذنأ  اھ  ةدسفُملا  مفلا  ةئیطخ  ِلعفبو 

ّمث ھسفن .» مرُجلا  نم  ٍثعابب  ھتاذ  باذعلا  عّرجتت  اھلك  حاورألا  هذھف  ةدیحولا ، َةمثآلا  سفنلا  ُتسل  ّينكل 
.َتمص

ریَسی َنیأ  ىلإ  ملعت ، َتنك  ْنإ  ينْربخأ ، ْنكل  ينیكُبَیل ؛ ّىتح  ّيلع  ُلِقُثیل  كسأی  ّنإ  وكاشت ، ای  : » ُتبجأف
: يل َلاقف  اًمود »؟ فالخلل  ًةبھن  اھلعجی  يذلا  امو  لداع ،؟ ٌناسنإ  ىرت  ای  مَھنیبأ  ةمسقنملا ؛ انتنیدم  ناّكس 

.ةبعرم ٍةوسقب   
72

ُھئوانم  
71

فیّرلا ُبزح  ُدرَطیسو  ءامدلا ، كفُستس  ٍعارص  ِلیوط  َدعب  - »

هذھ يف  ُرِواُدی  نَم  ةّوقب  لّوألا  زوفیو   
73

سمّشلل ٍتارود  ثالث  لبق  هرودب  اذھ  ُدَعب  نم  طقسی  ْنأ  ّدب  الو 
.ةظّحللا

.يزخلاب هروعشب  الو  ھئاكبب  أبعی  ال  هرین ، َتحت  رخآلاب  اًكسمم  نیبجلا  خماش  ّلظیس  ًالیوط 

: يغصیِل امھیلإ  ّدحأ   ال 
74

نانثا نالداع  ةنیدملا  يف 
«. بولقلا كانھ  ْتلعشأ  يتلا  ثّالثلا  تاوْذجلا  يھ  عشجلاو  دسحلاو  ةسرطغلاف 

.میلألا ھباطخ  ىھنأ  اذكھ 

اناكو ، 
75

ویایغیتو  اتانیراف  .مالكلا  نم  ٍدیزمب  َّيلع  لّضفتت  نأو  رثكأ ، ينملْعت  نأ  دیرأ  : - » ھل ُتلقف 

، ریخلا لعف  يف  اودھتجا  نیذلا  نورخآلاو  ، 
76

اكسومو  وغیرآو  يشتوكیتسور  ویوكاجو  ادج ، نَیلضاف 
لسعلا نوقاُذی  اوناك  ْنإ  فرعأ  نأ  يف  ٌةدیدش  يتبغر  ّنأ  كلذ  مھرصبأ ، نأ  ينْبَھ  نآلا ، مھ  نیأ  ينرْبخأ 

«. میحجلا يف  ّمسلا  مأ  ءامّسلا  يف 
: میحجلا عاق  يف  مھیلع  يقُبت  ةریثك  مثآم  ةملظ ؛ سوفنلا  ّدشأ  َنیَبل  مّھنإ  : - » َباجأف

َثعبت نأ  كوجرأ  انأف  ةّبیطلا  ضرألا  ىلإ  دوعت  امدنع  ْنكل  .مھرصُبتسف  لوّزنلا  يف  َتلغوأ  ام  اذإو 
«. ةباجإلا يف  لیطأ  نلو  رثكأ ال  َكل  لوقأ  نل  ءایحألا : ةركاذ  يف  يمسا 

: ھسأر ّضفخ  ّمث  ٍةرظنب  ينجدحف  ّرَوَزی  میقتسملا  هرظنب  اذإو 
ً.ةیناث نایُمعلا  نیب  طقسو 

:
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ةئوانملا ةّوقلا  ءيجتس  امدنع  ةكئالملا ، روُص  يف  خفُنی  نأ  َلبق  ظقیتسی  نل  : - » يدشرم يل  لاقف 
كلذ َرْبع  اذكھ ، ّيدبألا .» َّىودلا  عمسیو  هدسجو ، ھتروص  دیعتسیو  بیئكلا  هربق  ىلإ  ٌّلك  ُدوعی  ٍذئنآ 



: - ھل ُتلق  روشنلا ؛ دعب  اّمع  ًالیلق  ثّدحتنو  ةدؤتب ، ریسن  انحر  حابشألاو ، رطملا  نم  فرقُملا  طیلخلا 
اھتوسق ىلع  ّلظت  مأ  صقنت ، مأ  ریخألا  مكُحلا  َدعب  مظاعتتس  اھارتأ  تاباذعلا  هذھ  ّلك  يذاتسأ ، ای  »

ھساسحإ داز  ًالامك  نئاكلا  دادزا  اّملك  ّھنأ  َكیُری  يذلا   
78

كمْلِع ىلإ  عجرت  نأ  يغبنی  : - » يل لاقف  هذھ »؟
.ةّذللابو ملألاب 

ّمث ّلقأ .» َسیلو  رثكأ  ھنم  مھرظتنی  امف  اًدبأ ، َّقحلا  لامكلا  نوغلبی  نینوعلملا ال  ىتوملا  ءالؤھ  ّنأ  عمو 
: لوّزنلا عضوم  انغَلب  ّمث  ھلوق ؛ دیُعأ  ْنأ  ردقأ  ام  َرثكأب  ّملكتن  نحنو  قیرّطلا  كلت  َلوح  انرُد 

.ریبكلا ّودعلا  ، 
79

نوتولی  انْدجو  كانھ 

 



ةعاّسلا ةدوشألا 
.ضعبلا مھضعب  متشی  مھو  ىرخأ  ىلإ  ةرخص  نم  نوجرحدتی  نوّرذبملاو  ءالخبلا  ةعباّرلا : ةقلحلا  )

ّةیرظن .نوتولی  دراملا  .ةلحوملا  سكیتس  عقنتسم  هایم  يف  نوسطاغ  بضغلا  وعیرس  ةسماخلا : ةقلحلا 
( .ّظحلا يف 

80
يییلأ »! ناتاس  يیای  ناتاس ، يیای  – »

؛ ّشجألا ھتوصب  نوتولی  أدب  اذكھ 
ھمالك ىمرم  ّبیطلا  میكحلا  َكردأف 
: يعور نم  َءيّدھیل  يل  لاقو 

«. ةرخّصلا هذھ  طوبھ  نم  انعنمی  نل  سأب  نم  ھیدل  ام  ّلكف  ُكفوخ  كْنَعزعُزی  ال  - »
الب .كراعُِسب ال  كَسفن  ْمَِھتلاو  میجّرلا ! بّئذلا  اذّھیأ  ْھص ، : - » ھل لاقو  مّروتملا ، ھجولا  كلذ  ىلإ  َتفتلا  ّمث 

«. ةسرطغتملا ةرمّزلا  َكلت  نم  لیئاكیم  َمقتنا  ثیح  يُلعلا  يف  دیُرأ  اذكھ  تاملّظلا : هذھ  ىلإ  انئج  ٍببس 
كلذ ضرألا  ىلع  ىوھ  اذكھف  ةیراّصلا ، رسكنت  امدنع  ًةكباشتم  حیّرلاب  ةخوفنملا  ةعرشألا  طقست  امكو 

.ساّرفلا شحولا 
.اینّدلا ينب  ماثآ  عیمج  دّمغتی  يذلا  میلألا  ءيطاشلا  كلذ  ىلع  نیمدقتم  ةعباّرلا  ةّوھلا  ىلإ  نحن  انطبھو 

؟ نیَدیدج ٍملأو  ٍباذع  نم  ُتیأر  ام  َّلك  دّشُحی  يذلا  اذ  نَم  َةلادع هللا ! ای 
؟ انایاطخ انكلُھت  َملو 

تاومألا صقری  نأ  يغبنی  اذكھف  ىرخألا ، َجاومألا  اھتاقالُمب  جاومألا   
81

سیدیبیراخ َدنع  رّسكتت  امكو 
«. ُلباقتلا  » َةصقر انھ 

ىلع ًةحزار  ًالاقثأ  نوجلاعیو  َرخأو  ٍبناج  نم  نورأجی  رخآ  ٍناكم  ّيأ  يف  اّمم  رثكأ  اًرشب  انھ  ُتیأر 
.رودّصلا

اذكھ ّرذبت »؟ َمل  و« ُلخبت »؟ َمل  : » اًحئاص ىرقھقلا  عجریو  ریدتسی  اًرارمو  هاوسب  دحاولا  مطتری 
.نئاشلا مھمالكب  اًمود  نیخراص  ةلباقملا ، ةھجولا  ىلإ  ٍبناج  ّلك  نم  ةموؤشملا  ةرئاّدلا  يف  نورودی 

.يقالتلا ةطقن  ھترئاد  فصن  يف  غلبی  نإ  ام  ٌّلك  ریدتسی  ّمث 
: بلقلا رسكنم  َھبش  ُتلقف 

! ءالؤھ مھ  ٍموق  ّيأ  يذاتسأ  ای  ينِرأ  - »
يفوفكم ًاعیمج  اوناك  لب  : - » باجأف ةسواسق »؟ ًاعیمج  ىرت  ای  اوناك  لھ  انراسی  ىلإ  سوؤرلا  وقیلحو 

.ًالادتعا مھقافنإ  يف  اوفرع  امف  ىلوألا  مھتایح  َةلیط  ةریصبلا 
.ةضراعتم ماثآ  مھقّرفت  ثیح  نیتطقن  ةرئادلا  يف  نوغلبی  امدنع  حوضوب  مھتاوصأ  حبنت  اذھب 



لُخبلا مھیف  ّىلجت  ةلداركو ، ٍتاَوبابو  ًةسواسق  اوناك  رعَّشلا ، نم  ٌءاطغ  مھسؤرأ  ىلع  َسیل  نیذلا  كئلوأو 

.« 
82

هاصقأ ىتح 
: - باجأف نیَّرشلا .» نیذھب  اوثّولت  نّمم  اًضعب  فرعأ  ّينأ  ّدبال  ءالؤھ  َنیب  يذاتسأ ، ای  : - » ھل تلقف 

: ىنعم ِالبل  َكراكفأ  ّنإ  »
.فَرُعی ْنأ  نم  مھَدحاو  َنآلا  مرحت  ءایندألا  ءالؤھل  ةلھاجلا  ةایحلا  ّنأ  كلذ 

: نیتاھ يقّالتلا  َيتطقن  ىلإ  نوعَسیس  اًدبأ 

.
83

سأّرلا رعش  يقولحم  ءالوأو  تاضبقلا ، يقلغم  نورَشُنی  مھروبق  نم  ءالؤھ 
اھرّوصأ ال  يتلا  ةشَوانُملا  هذھ  يف  مھتقلأو  لیمجلا  ماقملا  نم  ءاطعلا  ةءاسإو  ظْفحلا  ةءاسإ  مْھتمرح 

.مالكلا ِقّمنُمب 
ونب ھلجأ  نم  ُلتاقتی  يذلاو  ّظحلا  ىلإ  ىزُعی  يذلا  ریخلا  يف  مھولا  َرَِصق  ىرت  نأ  ّيُنب  ای  نآلا  ردقت 

.ناسنإلا
«. ىبّعتلا سوّفنلا  هذھ  نم  ًةدحاو  حیُری  تاھیھ  ُلبق  نم  اًمئاق  ناك  ام  ّلكو  ٍبھذ ، نم  رمقلا  َتحت  ام  ّلكف 

َّلك ھعباصأ  نیب  عمجی  يذلاو  ھیّمست ، يذلا   
84

ّظحلا  اذھ  وھ  ام  اًضیأ : ينّْربخ  يذاتسأ ، ای  : - » ھل تلقف 
»؟ ضرألا ِتاریخ 

َبعوتست نأ  دیرأ  َنآلا  ةریبك ! اًرارضأ  ِكب  قحُلی  يذلا  لھجلل  ایو  تاواقمح  ٍتاقولخمل  ای  : - » باجأف
..ھیلع يمكُح 

ٍءزج ّلك  عطسی  ثیحب   
85

اھیدَھی ام  اھل  ّأیھو  تاومّسلا  رّوص  دق  ءيش  ّلك  ىلع  ھتمكحب  ومسی  نَم  ّنإ 
.يواّستلاب اّھلك  اھیلع  رّونلا  اًرشان  ىرخألا ، ءازجألا  ىلع 

ٍموق نم  ةلطابلا  ةوّرثلا  اھناوأ  يف  لّوُحیو  اھّربدَتی  ًالقع  ًالیلد  اھل  عضوف  اینّدلا  ةایحلا  جھابمب  َلعف  كلذك 
.رَشبلا تادارإ  ضراَعت  نِم  ناك  امھم  ىرخأ ، ىلإ  ٍةلالس  مو  رخآ ، ىلإ 

.بشعلا يف  ىعفألا  دبْلت  امك  ُدبّاللا  لقعلا  كلذ  هاری  ام  ىضتقمب  رخآ ، ٌبعش  لمَْخیو  ٌبعش  رطیسی  اذكھ 
: هوضھاُنتل ةقاط  نم  مكملعل  ام 

:
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بابرألا  رئاس  مھكْلم  ىعری  امك  ھكْلم  ًایعار  يضقیو  بَھی  ّھنإ 
: ةندھ نم  ھتّابلقتل  ام 

! لاوحألا مكب  لّدبتت  ام  َرثكأ  امف  اذلو  ةعرّسلاب ؛ هّدمت  ةرورّضلا 
؛ ةّئیس ةعمس  ٍأطخ  نع  ھل  نوزَعی  نیذلاو  هوحدتمی ، نأ  مھیلع  ناك  نَم  يدیأ  ىلع  اًرارم  َبلُْصی  نَم  وھ 

: ًائیش عمسی  سیلو  میّعنلا  لھأ  َنیب  ّھنكل 
.َھتاذ روبحلا  يف  ءيرمتسیو  ھََكلف  ریُدی  ىلوألا ، تاقولخملا  نیب  اًجھتبم 

سیلو ُتقلطنا ؛ امدنع   
87

ًةعلاط  تناك  يتلا  مجنألا  ّرخت  يذ  يھف  ّدشأ ؛ ًىسأ  َبوص  ْلزننلف  َنآلاو 



«. لّوطأ ُثكملا  اًحابُم 

.َوھ ھنم  ٍعّرفتم  ٍفرج  يف  بكسْنیو  يلغی   
88

ٍعبن َقوف  رخآلا  ءيطاّشلا  ىلإ  ةقلحلا  انزتجاف 

.بیجع ٍكلسم  َربع  َلفسأ  انفلدو  ةركعلا  جاومألا  انْعبتف  ، 
89

ءارمح  اھنم  رثكأ  ءادوس  هایملا  تناك 

نیَربغألا نیئطاشلا  َلفسأ  طبھی  امَدعب  ، 
90

سكیتس ىعُدی  عقنتسم  ىلإ  بھذی  ّرھفكملا  لودجلا  كلذ  ناك 
.نینوعلملا

ىأرم مھلو  ٌةارع  مھعیمج  نیّطلاب ، نیرومغم  اًموق  عقنتسملا  كلذ  يف  تیأرف  ٍناعمإب ، رظنأل  انأ  ُتفقو 
.ّملأتم

.مھَسفنأ نانسألاب  نوقّزمیو  نیمَدقلاو ، ردّصلابو  كلذك  سأّرلاب  لب  اھدحو  يدیألاب  ءالؤھ ال  براضتی 
ةّقثلا لماكب  فرعت  نأ  اًضیأ  دیرأو  بضغلا ؛ مھبلغ  نَم  َسوفن  رصُبت  اذوھ  : - » ّبیطلا يذاتسأ  يل  لاق 

«. َتقدح ّينأ  كانیع  َكؤبُنت  امك  حطّسلا ، ّىتح  عیقاقفلاب  اھنوؤلمیو  نودّھنتی  اًموق  هایملا  َتحت  ّنأ 
ةبآكلا ناخدو  سمّشلا ، هدِعُست  يذلا  قئاّرلا  ّوجلا  يف  ءاَسُعت  ّانك  : - » نودّدری اوناك  لحولا  يف  نیصئاغ 

: انیف لوجی  َناك 
ال ْذإ  جرشحتی ، مھرجانح  يف  دیّشنلا  اذھ  ناك  دَوسألا .» لحولا  اذھ  يف  ُنزحن  ُنحن  ءالوأ  نآلاو 

.ةلمتكم ٍظافلأ  يف  ھلوق  نوعیطتسی 
نوعلتبی نَم  ىلإ  ٍةبّوصم  ٍنویعب  ءاملاو ، ةسبایلا  نیب  ًةریبك  اًسوق  ّةینیطلا  كَربلا  كلت  َلوح  انعطق  اذكھ 

.اًعالتبا لحولا 
ٍ.جُرب َلفسأ  اًریخأ  انلصو  ّمث 



ةنمّاثلا ةدوشنألا 
وییلیڤ .سكیتس  روبع  .سایغیلف  روھظ  .ةراشإلاو  يلاعلا  جربلا  .بضغلا  وعیرس  ةسماخلا : ةقلحلا  )

( .نیطایّشلا ةھباجم  .سید  يداو  .يتنجرأ 

َلصن نأ  َلبق  ّھنإ   
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َلوقلا ُفنأتسأ 
، ةلیوط ٍةفاسمب  يلاعلا  جُربلا  لفسأ  ىلإ 

، ھتورذ ىلإ  اننیعأ  ْتھّجتإ 
، نیتریغص نیتلعش  ھقوف  انرصبأ  ّانأ  كلذ 

.اھحملت نأ  نیعلا  داكت  ال  دیعب ، نم  امھیلع  ّدرت  ًةثلاثو 
: ُُھتلأسو ٍملِع  ّلك  رحب  ىلإ  ُّتفتلاف 

»؟ نارّینلا هذھ  نودقوی  َنیذلا  ِنَمو  ىرخألا ؟ ُرّانلا  كلت  بیُجت  ىرت  ای  َمبو  رانلا ، هذھ  لوقت  ام  - »
بابض ِھِفُخی  مل  ْنإ  انرظتنی ، نَم  رصبت  نأ  ردقت  نیّطلاب ، ةسّمغملا  جاومألا  قوف  َكانھ  : - » ينباجأف

«. عقنتسملا
يف انَوحن  ءاملا  ّقشی  اًمداق  ُھتیأر  يذلا  ریغّصلا  براقلا  نم  َعرسأب  ءاوجألا  َربع  اًمھس  َْتقلطأ  َسوق  ال 

ای : - » يذاتسأ باجأف  ةمیجر »! اًسفن  ای  ِتلبقأ  نآلا  : - » ًافتاھ دیحو  حّالم  ھّتفدب  كسُمی  ةظّحللا  كلت 

! خرصت ًاثبع  ، 
92

سایغیلف ای  سایغیلف ،
«. ةلحوملا ةكِربلا  هذھ  روبعل  ّالإ  ةّرملا  هذھ  انلانت  نلف 

.میظكلا ھظیغ  يف  سایغیلف  َراص  كلذك  ھنم ، دمتكیف  ھل  ًابوصنم  ناك  اخف  ّنأ  ّنیبتی  نَمكو 

.
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ھلیمحت يف  َطِرُفأ  ّھنأ  يل  ادب  ُبسحف  َكاذنآ  هدَعب ؛ ھیف  لزنأ  ينلعجو  براقلا  يف  يدشرم  لزن 
لعفی اّمم  َقمعأب  جاومألا ، ّقشی  وھو  قیرعلا  براقلا  مّدقت  ّىتح  ھلخاد  يف  يذاتسأو  انأ  انرص  ْنإ  ام  ّمث 

.يریغ نیرخآ  لمحی  امدنع 

اذّھیأ َتنأ  نَم  : - » يل َلاقو   
94

لحولا هرمغی  ٌكِلاھ  يمامأ  َبأرشإ  ّتیملا ، ءاملا  كلذ  ةنیفّسلا  رخمت  انَیبو 
»؟ ناوألا َلبق  انھ  ىلإ  يتآلا 

»؟ ةلكاّشلا هذھ  ىلع  َتحُبق  نَم  ای  َتنأ  نَم  ْنكل  ىقبأل ؛ الف  ُتیتأ  ُتنك  ْنإ  : - » ُھتبجأف
«. يكبی ٌنئاك  ىرت : امك  : - » َباجأف

لحولا َكخّطل  نكی  ْنإو  كفرعأ ، يّننإ  میجّرلا ؛ حوّرلا  اذ  ای  دادِحلاو ، ءاكبلا  يف  ْنَذإ  َقبتلف  : - » ھل ُتلقف 
: ھل ًالئاق  ُظقیلا  َيذاتسأ  هدعبأف  براقلا ؛ َبوص  هدی  َّدمف  ّكلك .»

ھیَعارذب يقنع  طاحأ  ّمث  بالكلا »! رئاس  َةبحص  انھ  نم  ِضمإ  – »



! َكلمح يذلا  نطبلا  َكروب  ّةیبأ ، اًسفن  ای  : - » يل َلاقو  َيّایحم  َّلبقو 
: ةّبیط ٌةلعف  هاركذ  ّنیزت  مل  اًسرطغتم ؛ اینّدلا  يف  لجّرلا  اذھ  ناك 

.بضغلا َمئاد  انھ  ھحبش  َناك  اذلو 
مھسفنأل نیبلاج  لبّزلا ، يف  ریزانخلاك  انھ  نونوكیو  نیرّابج ، اًكولم  َكانھ  مھسفنأ  نوبسحی  ٍسانأ  نم  مك 

!« ءاردزالا َعنشأ 
اذھ رداغن  نأ  لبق  ةوغّرلا ، هذھ  يف  صوغی  وھو  هارأ  نأ  يف  بغار  انأ  مك  يذاتسأ ، ای  : - » ُتلقف

«. عقنتسملا
: رخألا ءيطاّشلا  غلبن  نأ  َلبق  ّةیضْرَم  كتبغر  نوكتس  : - » َباجأف

نم َلجّرلا  كلذ  نوقیُذی  لحولا  ناّكس  ُتیأر  ّىتح  ةھرب  ّالإ  يھ  امو  ةبغّرلا .» هذھ  ءيرمتست  ْنأ  يغبنی 
.هللا دمحأ  ينلعج  ام  باذعلا 

ھسفن ىلع  ّدتری  بوضغلا  ّيسنرولفلا  كلذ  حبش  ناكو  يتْنجرأ ،»! وییلیڤ  ىلإ  : - » نوفتھی ًاعمیج  اوناك 
.اًشھن نانسألاب 

ىلإ رّظنلا  يف  ُتنعمأف  يعمس ، َقرط  ًالیوع  ّنأ  َدیب  دیزملا ؛ ھنع  لوقأ  نل  هانكرت ؛ لاحلا  هذھ  ىلع 
.مامألا

ينازحلا اھناّكسب  ، 
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سید  اھمسا  يتلا  ةنیدملا  برتقت  ّيُنب  ای  َنآلا  : - » ّبیطلا يذاتسأ  يل  لاق 

، ةعاصنب يداولا  يف  مسترت   
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اھَدجاسم َنألا  نم  ُرصُبأ  يذاتسأ  ای  : - » ُتأدبف مِرعلا .» اھدشحو 
ودبت اھلعجتف  لخاّدلا  يف  رعتست  ّةیدبألا  رانلا  اّھنإ  : - » باجأف رّانلا .» نم  ةجراخ  اّھنأكف  ًّةیزمرق 
: ةرفقملا ةنیدملا  كلتب  طیحت  يتلا  ةقیَمغلا  قدانخلا  انغلب  ّمث  هذھ .» ىلفّسلا  میحجلا  يف  ىرت  امك  ءارمح 

.دیدح نم  اھراوسأ  ّنأ  يل  ّأیَھتو 
«. لخدملا اذَوھ  اجّرُخأ ،  – » ّيتونلا ھیف  انب  خرص  ًاناكم  انلصوو  ةریبك  ًةرود  ءدبلا  يف  انْرُد 

: ًابضغ َنیخراص   
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ءامسلا نم  اورمھنا  دق  اوناك  ناطیش  ِفلأ  نم  َرثكأ  باوبألا  ىلع  ُتیأرف 
ّھنأب میكحلا  َيذاتسأ  مھیلإ  راشأف  َھتوم ؛»؟ لانی  ْنأ  ِلبق  نم  تاومألا ، ةكلمم  يف  رئاّسلا  اذھ  وھ  نَم  – »

: هوباجأو ءيشلا  َضعب  مھظیغ  اومظكف  ارس ، مھتثداحم  دیری 
.توكلملا اذھ  جولو  ىلع  ؤرج  يذلا  اذھ  ّنبَھذیلو  َكدحو  َلاعت  - »

: هَدحو نونجلا  كلاسم  يف  َّنعجریلف 
«. ةملظملا قطانملا  هذھ  َللخ  َھتبحَص  نَم  ای  َتنأ  ىقبتس  انھ  َّكنأل  َعاطتسا ، نإ  ْلواحیل 

.اًدبأ َكانھ  نم  دوعأ  نل  يّننأ  ُتلِخ  دَقَلف  ةنوعلملا ؛ تاملكلا  هذھ  عمسأ  ْنأ  يَننزحأ  مك  يئراق  ای  ْرّوصتتلف 
نم ينتوّجن  نم  ایو  َنامألا  تاّرم  عبس  نم  َرثكأ  يل  َتددر  نَم  ای  َتنأ  زیزعلا ، يدشرم  : - » ُتأدبف

، دعبأ باھذلا  ّرذعتی  ناك  اذإو  ھجولا ، اذھ  ىلع  ًابولغم  ينْعدت  ال  يْنتَضرتعا ، ٍةبیھر  رَطاخم 
: انھ ىلإ  يب  ءاج  يذلا  ّدیسلا  اذھ  يل  لاقف  ةثیثح .» ىطخب  ًّةیوس  انباقعأ  ىلع  َّدترنلف 



.مَظعأل َّرمن  نأ  َدارأ  نَم  ّنإ  رورملا : نم  انعنمی  نأ  ٍدحأل  الف  ًائیش ! َّنیشخت  ال  - »
«. اًدبأ ّيلفّسلا  ملاعلا  يف  َككرتأ  نل  انأف  لمألا ، ّبیطب  ّذُغتلو  اھِ كِسْفن  ِنَھو  نع  ًایّرسُم  انھ  ينْرظتنا  ِنكل 

.ضفّرلاو لوبقلا  َيسأر  يف  عراصتی  راظتنا ، يف  ُتثبلف  نونحلا ، بألا  كلذ  ينّالَخو  َدعتبا  اذكھ 
يف نیرابتم  اوعجارت  ام  َناعرس  ْذإ  مھتبحص ، يف  ءاقبلا  ِلُطی  مل  ّھنكل  مھل ؛ ھلاق  ام  عمسأ  ْنأ  ُتعطتسا  ام 

.ةلَجعلا
.ةدیئو ىطخب  َّىلإ  داع  ّمث  جراخلا  يف  َيقبف  َيالوم ، ھجو  يف  َباوبألا  ءالؤأ  انؤادعأ  َدصوأ 

: دّھنتی امیف  سمھی  َقِفط  ةقث ، ّلك  نم  نیبجلا  َيراع  ِھینیع ، ضرألا  ىلإ  ًاقرطمو 
، اذھ يَقنح  نم  َْنقلقت  ال  : - » يل َلاقو  َّىلإ  ھّجتاو  باذعلا »؟ لزانم  جولو  نم  ينعنمی  يذلا  اذ  نَم  - »

«. مهسفنأ نع  اعافد  لَخادلا  اولعف   امهم  ج ، اجنب رابتخالا  زاتجأسف 
ال َنآلا  إ  َحب  امو  ًءافخ  ّلقأ  ٍبا  مامأ  اهودأ  نأ  َقبس  ةددجلا ؛ مهنم  ام   ةسرطغلا  ەذه 

.
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جاتر
ال تاقلحلا  ازاتجم  ةواهلا  عو  هنم  لي  َنآلا  نمو  توملا ؛ َفورح  ُەالعأ  َتأر  يذلا  َكلذ  وه 

.
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ةنيدملا  باوبأ  ِەد  حَتفُتس ع  نَم  ساّرح ،

 



ةعساّتلا ةدوشألا 
( ةقطارهلا روبق  .ثالثلا  محجلا  تاّنج  روهظ  .ناد  فوخ  .سد  راوسأ  )

جو رَوخلا ع  هَمسر  يذلا  نوللا 
هبقع ّدتري ع  وهو  يدشرُم  تأر  امدنع 

.هَحش ٍةع  عّط  هلعج 
، ص ٍلجر  لْثم  ٍەانا  َفقو  

، دعأ هَظان  بصت  نع  َزجع  دقو 
.كمّسلا باّضلاو  ملظملا  ّوجلا  َللخ 

ولح  م  ەآ  انْناعأ ...! لا  ةدّسلاف  و 
ّ... ةكرعملا  ەذه  بسكن  نأ  ٍء  ّل  َمغر  ي  : - » أدو

ٍتامل ەوف  نا  ذإ 
ْ

هتمتاخ ، هلاقم  َعلطم  ّغ  نأ 
ّ

ه َفك  ادّج  ُتظحال  انه »! إ  ٌدحأ  لص  ْنأ 
امّر عم  كاذ  عّطقتملا  همال  بهأ  ُتنك  نأل 

ّ
اعله ،  َّ َثدحأ  همال  ّنلو  اهتقاس ؛ نع  ةفلتخم 

.دصق اّمم  أوسأ  نا 
لمألا وه  دحولا  هاقعو  ةعزفُملا  ةّوهلا  ەذه  روغ  إ  وألا  ةقلحلا  نم  اموي  مهدحأ  ْلي  ملأ  - »

: باجأف هُتلأس  اذكه  دوقفملا »؟
.اهيف َنآلا  ُبهذأ  لا  َقطلا  ٌدحأ  عطق  نأ  ٌردانل  نإ 

ّ
ه - »

اهداسجأ إ  ْتداعأ  لا  كلت  ةساقلا   
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وتكيإ نم  ٍبلط  ةّرم  تاذ  انه  ُتلزن  نأ  َقبس  ّقحلا ،
.تاومألا َحاشأ 

اذوهي ةقلح  نم  أل 
ُ

جخ راوسألا  َكلت  إ  ْتلخدأ  امدنع  للق  ذنم  يدسج  نم  تدِّرُج  تنك  الا 
ء: َّل  ةقِدْحُملا  ءامّسلا  نع  ادع  ألاو  ةمتع ، ّدشألاو  لفسألا  عضوملا  نإ 

ّ
ه .حاورألا  ىدحإ 

.ّمطَتلف ادّج ؛ قطلا  ُفرعأ  نإ 
ّ

ذافّنلا ردقن ع  نل  ثح  اهلما  باذعلا  ةنيدم  رّوسُ  ةنِنُملا  هحئاور  ثعي  يذلا  عقنسملا  اذهو 
، جُلل ةجّجأتملا  ذلا 

ّ
ةور ما إ  اتبذتجا  ّيع  ّنأ  كلذ  اهُتس ؛ ىرخأ  ءاشأ  لاقو  .فنع » َنود 

َّنهل نا  مدلا ؛ ەوجولا  تاَّضخم   
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محجلل تاّنج  ٌثالث  ةأجف  اهنم  نام  ْتَصتنا   لا 

رعّشلا َنامو  راخالا  تاعقاف   
102

تارده سوؤّرلا  ع  َنرمتعا  ّنك  ّنهتاءامو ، ءاسّلا  لاشأ 
.ةسّلا ّنههاِج  طحت  ءانْرق ، ُباعثو  ٌراغص  عافأ  ّنهل  نا 

:
103

ّيدألا  ءالا  ةكلم  َفئاصو  اقح  َفرع  نا  يذلا  اذه  لاقف  
و وتكلإ ؛ ملا   إ  ةالاو  اغم ؛ راسلا   نع  وألا ، .تاسفملا  تاّنجلا  رظنأ  - »

.َتكس ّمث  وفت ؛» طسولا 



عف نع  ُتقصتلاف  َنقعزو  يدألا  ضعلا  ّنهضع  ّنمطلو  اهرفاظأ  اهردص  تقّزم  ةدحاو  ّل 
.يدشرم

: تافتاه لفسأ  َنرظني إ  ّنك 

« .هموجه  ع 
105

سوت نم  رأثلا  ن 
ُ

نسح مل  ُنحن  ارجح ، هلّوحنس  نإ 
ّ

ان : 
104

ازودم  ا  اعت  - »
عأ ٍدوَع إ  نم  نوك  نلف  كانيع ، اهْتأرو  نوغروغ  ْترهظ  لف  كيع ؛ ْقِبطأو  ءارولا  ْردتسإ إ  »

ع َقبطأ  هدب  ل  امهدحو  َّيَدب  ْقثي  ملو  ءارولا  إ  هسفنب  رادأو  يذاتسأ  ملت  اذكه  .ادأ »
.ّيع

.
106

ةغ رعِش  ِتابأ  َءارو  ّختي  يذلا  َبهذملا  اورظنا  الأ  ةملّسلا  ماهفألا  يوذ  ا  متنأو 
غلا نافجتري ، ئطاّشلا  لعج  نا  بعّرلا ، ىألم  ٍتاوصأ  ُبخص  ةمطالتملا  جاومألا  قوف  َدّدرت  ّمث 

؛ قئاع نم  اهفقوي  ةاغلا ال  حفلت  تساعتم ، ترارح  نم  تدلو  ٍةتاع  حــــر  باخطصا  وه  هّشلا 
.ناعّرلاو فا 

ّ
ة
ً

شوحولا  برهلا  ةعفاد إ 
ً

ةهاّت ،
ً

َءاغ  حورتو  اهورذتو ، اهمّشهُت  َنوصغلا ، عنت 
ام ُدشأ  ةنخّدلا  امثيح  ّزألا  دّلا  َكلذ  َكيع إ  َبصع  ْبِّوص  نآلا  : - » لاقو  ّيع  َقلطأ  ّمث 

ُتأ أ اذكهف  ةسالا ، ذولتو  اهّودع  ناعّثلا  مامأ  ءاملا  نم  عدافّضلا  برهت  امو  .ةمتع » نوكت 
تت

ّ
.ن مدق ال  ارئاس ع  سكس  ع  نا  نئا  َمامأ  برهت  ةعادتم و  حور  ِفلأ  نم 

: ەاُ ياحألا  بلغأ  اّرحم  تّلا  عّبشُملا  ءاوهلا  َكلذ  ههجو  نع  حــــُي  نا 
.ەدكنُي ام  ادجاو  ودي  نا  ەدحو  دهجلا  اذه   

حنأو ودهب  ظفتحأ  ْنأ  ّإ  راشأف  يدشرم  ُّتفتلاف إ  ، 
107

ءامّسلا نم  اثوعم  نا  نأ 
ّ

ه ُتنّيتف 
.همامأ

! ءاردزالا اعم  ادَ   م  ەآ 
..هضع ام  ل  نأ  نود  نم  هَحتف  هناجلوص  نم  ٍةو  بالا  هجّتإ إ 

: رِّفنملا لخدَملا  كلذ  َدنع  أدو 
؟ ةسرطغ نم  منكس  ام  ءاج  نيأ  نم  ةدساف  ًةرمز  ا  ءامّسلا ، نم  نودورطملا  اهّيأ  - »

َءوس مْتقاذأ  املاط  لاو  اهَتياغ  ءخت  ْنأ  نكم  ال  لا  ةئشملا  ەذه  ىرت  ا  نوضعت  َملو 
؟ باقِعلا

َفوتنم لازي  ام  اوركذتت ، ْنأ  منكمأ  ول  سور ، مناطش  ّنإ  رَدقلا ؟ هجو  اوطْخت   ْنأ  عفني  َمف 

نَم ىأرم  هلع  نا  ل  ائش ، انل  َلوق  ْنأ  ِنود  نم  ةلحوملا  قّطلا  داع   ّمث  « 
108

ذلاو
ّ

نق ِقلحلا 
اذه َدع  ةقثلا  انؤلم  ةنيدملا ، َبوص  اناطخ  انَثح  مث  هرد ؛ مهيقتل   نَم  رمأ  ىوس  رخآ  ٌّمه  ەزخَ 

.كَراملا باطخلا 
متأ ُتحُرف  ةعلقلا ، َكلت  مهــطت  نَم  لاح  ةؤر  ةغر   ُتنك   انأو  كارع ؛ نود  نم  اهانجلَوو 

.باذعلا عظفأو  داِدحلا  ارخاز  ّدتم  افر  رظّنلا  ىدم  ُتأرو ع  ءاجرألا  َرئاس  وخد  ذنم 



َبرق  
110

الوب وأ   نوّرلا ، ەام  لّهمتت  ثح   
109

َلرآ ءاوتسالا   ةمدع  َضرألا  ُروبقلا  لعجت  امو 
، تاهجلا رئاس  نم  انه  ضرألا  تنا  اذكهف  اهفارطأ ، ءاملا  لسغو  الاطإ  قلغُ  يذلا  ونرا  جيلخ 

ەذهب اهب  لعتش  لا  روبقلا  ب  س  بهللا  نم  ةنسلا 
ٌ

تنا  ةرارم ؛ َأ  نا  دهشملا  ّنأ  ىوس 
.امارطضا ّدشأ  اددح  بلطتت  ةعْنص 

َ
ثح ال  ةّوقلا 

ردص نا  نأ 
ّ

ه الج  ودي  ُثح  فنعلا  نم  نا  ٌحاون  اعتي  اهنمو  ةعوم ؛ تنا  روبقلا  ةطغأ  ّل 
.ءاسؤب ذعم 

َّ
ب نع 

مهتاح نم  مهعمس  نيذلاو  روبقلا ، ەذه  َبارت  نوَراوُملا  موقلا  ءالؤه  مه  نَم  يذاتسأ ، ا  : » ُتلق
.بسحت اّمم  مهب  ًءالتما  روبقلاو أ  ةلم ، ّل  نم  مهعاتأو  ةقطارهلا  مهنإ  : - » باجأف ةملألا »؟

إ َرادتسا  امدع  ّمث  .هتّدش » حواي   لخاّدلا  روبقلا   عسو  هنقو ، نقلا  دقري  انه 

.ةعفترملا راوسألاو  باذَعلا  نطاوَم  انرَرم ب  ، 
111

ملا



ةاعلا ةدوشألا 
هتنالافا .اتانراف  .ّيقاورلا  روبق  .ةاّهللا  روبقلا  نوقلتْسم   ةقطارهلا  ةسداّسلا : ةقلحلا  )

(. ويلجرف نزح  .لقتسملا  نونّهكتي  ذعملا 
ّ

نوب .نالافا 
ةّفخ اقط  جهتي  يذاتسأ  اذوه 
باذعلا نطاوَمو  ةنيدملا  راوسأ  ب 

: ثإ
ْ

ەَر سأ  انأو 
ءاش ام  رودت   نَم  ا  سألا ، لضفلا  اهّيأ  : - » ُتأد

.اغر َتعشأو  َماللا  َتلصاو  ول  اذّح  ەذه ، دوحجلا  تاقلح  َللخ 
روبقلا نوعجطضملا   موقلا  ءالؤهف 
ةطغألا ن 

ُ
تَعز دقو  َنآلا  مهتؤر  نكمأ 

« .ساّرح نم  اهيلع  امو  نفادملا  نع 

ع اهوكرت  لا  مهداسجأ   
112

طافاسوي يداو  نم  اودوع  ْنإ  ام  اعمج  قلغُتس  نإ 
ّ

اه : » باجأف
.ضرألا

.دسجلا عم  سفّنلا  توم  نولوق  اونا  ْنَم  ْمُه  ةحاّنلا ، ەذه  مهتقم   هدُم  عيمجو   
113

روقبأل

.«
114

ّع اهيفخت  لا  ةغّرلا  كلذكو  بق ، اّمع  انه  هتباجإ  لس  اذه  كلاؤس  ّنل 
ذنم ه  َتصوأ  ام  اذه  ماللا ، ادّصقت   إ 

ّ
لق  كلع  خأل  ُتسل  بّطلا ، َيدشرم  : » هل ُتلقف 

َتحرأ ول  ةهاّلا ، ەذه  لْثم  ملتي  نَم  او  اح ، نانلا  ةنيدم  رئاّسلا   ّاسوتلا  اهّيأ  « - » .نمز
! ناملا اذه  َكءانع  

« .ادج هلع  ُتوسق  ُتنك  امّر  يذلا  لّنلا  نطوملا  َكلذ  َتدلو   نأ 
ّ

َك ءالج  ودي   كاطخ  نم 
.ةشخلا وتت 

ّ
انأو  يدشرم  نم  ااقا  ُتددزاف  روبقلا ؛ دحأ  نع  ةأجف  توّصلا  اذه  َردص 

! ْردتسا : - » لاق 
؟ لعفت اذام 

: باصتنا فق   
115

اتانراف اذوه 
َبصتنم بجلا  َخماش  وه  َفقوو  هيع ؛ يرظن إ  بّوصأ  تنك  .ەالعأ » ّح  هطسو  نم  هل  ەاس 

.ءاردزالا َغلا  َمحجلا  ضحم  نا  ول  ام  ردّصلا 
كمال ْنكلف  : » لوق  وهو  ناتزّفحتملا  ناتعاجّشلا  َيذاتسأ  اد  روبقلا  ب  هلإ  ْتعفدو 

نا فالسأ »؟
ُ

ك نا  نَم  : - » لأسو ءزهلا ، هش  ام  قّدح    ّح  ەق  ُتفراش  ْنإ  ام  مث  .انوزوم »



لاقو لق ،
ً

هبجاح  َعفرف  ء ؛ ّل  نع  هل  ُتفشكو  كلذ  ُتفخأ  امف  ةددش  ةغر 
ُ

هتعاطإ    
« .تّرم مهعمَج  ُتدّد  دقل  ّح  زِحو  هألو  ءاّدلأ   اموصخ  اونا  : - »

َّنفلا اذه  اوقذح  امف  َكووذ  اّمأ  تّرملا ، داللا   رئاس  نم  اوداع  دقلف  اودرُط  اونا  ْل  : - » هُتبجأف
«. اموي

.هبكر فق ع  نا  نأ 
ّ

ه ُدقتعأ  ذلا ،
ّ

نق افوشكم إ  زي   
116

احش هناج  ُتأرف إ 
: اا لاق   ّكش ، ّل  هلَواز  امَدع  ّمث  يغ ؛ قفاري  نا  ْنإ  ىل  ول  ام  وح  علطت 

ال ىرت  ا  َملو  با ؟ وه  نيأف  اذه ، عألا  انسْحم  ّرمت  نأ  كل  حيُي  َكتّقع  ّولع  نا  ْنإ  - »
»؟ كقفاري

«.
117

هردزي  ودغ  َكنبا  نا  امّرو  انه ؛ دوق  َكانه  رظتي  ْنَمف  ردام : ِتآ  مل  انأ  : - » هُتبجأف
.ةفا باجإ  ْتءاج  اذلو  همسا ، ُلق  نم  ْتملعأ  هاذع  ةلاشو  هتامل 

حسم قيفّرلا  روّنلا  َداع  ام  َوأ  اح ؟ داع  امفأ  َنا ،؟» « ؟ لوقت َفك  : - » احئاص ًةأجف  َبصتناف 

.روهظلا دواع  ملو  ِەق  لتساو   َداع   
118

هلع ّدرلا  ءأ   تنك  نأ 
ّ
ظحال  اّملو  هيع »؟

هقنع ال كّرح  ملو  ائش ، ەآرم  ّغ   مل  هئادنل  ةبلت 
ً

ُتفقو  ُتنك  يذلا  مظعلا  رخآلا  حبّشلا  ّنل 
: لوق وهو  هثيدح  َقباس  َفنأتسا  ل  ەَردص ؛ نحَ  ملو 

.اذه بهتلملا ]  ] َارف نم  قّرؤُيل أ  َكلذ  ّنإف  ّنفلا  اذه  اوقذح  مل  وق  نا  ْنإ  - »

وه م  َتنأ  كردُتس  ، 
119

نامألا ەذه  محت  لا  ةدّسلا  ُهجو  ةّرم  سمخ  ءُ  نأ  َلق  ْنل 
.ّنفلا اذه  ٌضها 

وق  ةوسقلا ع  غلا   
120

بعّشلا اذه  َمل  ْخأ : ْنل  ببحلا ؛ ملاعلا  عجرت إ  نأ  ع  ەآ ،
: هُتبجأف ناوق »؟ نم  ّنس  ام  ّل 

اندعم ن  
ُ

قِلط اننالعج  ناوجرألا ، ةرمُحِ   
121

اْرأ َەام  اغص  نيذللا  مدّتلاو  ءامّدلا  َكفس  ّنإ  - »
«. تاولّصلا ەذه  لْثم 

: َلاقو  ادّهنتم  هسأر  ّزهف 
.نخآلا ةحص  براحأس   ٍبس  ال  ُتنك  الو  ادحو ، َكلذ  ُتنك   ام  - »

الِ اهنع  اح  يذلا  دحولا  انأ  ُتنك  اهيبأ ، ةرك  نع  ةسرولف  قْحم  عيمجلا ع  َتّوص  امدنع  ّنل 
ُللُت لا  ةدْقعلا  ەذه  َكوجرأ  َّلح   ْنل  اموي ، متلالس  نمألا  ْمعنَتل  الأ  : - » هُتوجرف نامر  .عانق »

.يرطاخ انهه 
احلا ةجلاعم ]  ] مل  ّنل  نامّزلا ، ه  أ  ام  امّدقم  نورت  نأ 

ّ
م وديف  مهفلا  ُنسحأ  ُتنك  اذإف 

.ىرخأ َقئارط 
يداهلا انبهي  ام  ردق  املس ، مه  سل  نَم  ىري  ام  اّنع  ةدعلا  ءاشألا  ىرن  نإ 

ّ
ان : - » باجأف



.ەراونأ نم  ّعلا 

نع لهجن  نحنف  انخُل  ٌدحأ  ِتأ  مل  اذو  ااح ؛ وأ  اّنم  اق  نا  ام  ّلل  دجُم  انركف غ  َّنلو 

.ء ّل  ءاحألا  متنأ  ملاوحأ 
ُتلقف .لقتسملا » ُباوبأ  اهيف  دَصوت  لا  ةظحللا  اءد  راهنس  انتفرعم  ّنأ  َمحت  نأ  ردقت  اذكه 

: ةوفهلا كلت  امدان ع 
هلاؤس ْبجأ ع  مل  ُتنك  اذو  ءاحألا ؛ دادع  لازي   ام  هنبا  ّنأ  طوبهلا  َدواع  يذلا  حبّشلل  ْلقتلف  - »

ُتوجرف يذاتسأ  ادان  ّمث  .نآلا » َتنأ  هَتدّد   يذلا  أطخلا  َسبح  لازأ  ام  ُتنك  ّألف  ةلهو ، َلق 
.ەراوج اونا  نَم  ءامسأ  ەّوتل  خُ  نأ  حبّشلا  كلذ 

: ٍفلأ نم  َعم أ  انه  دقرأ  ّإ  : - » لاقف 

، تخا ذئنآو  .ائش » لوقأ  الف  نخآلا  نع  اّمأ  ، 
123

لانيدرلاو  
122

اثلا كيدف  لخاّدلا  ف 
.اِداعُم ودي  نا  يذلا  ماللا  كلذ  ركفأ  نأو 

ّ
ا قعلا  رعاّشلا  ُتهّجوتف إ 

.هَلط ُتضرأو  هُتملعأف  اذكه »؟ ٌللَُم  َتنأ  َمل  : - » لأس م  امفو  ّسلا  َفنأتساف 
.كصخش َّدض  لاقُ  وهو  ّوتلل  َتعمس  ام  كتراذ  ظفحت   ْنأ  ي  : - » مكحلا كلذ  اصوأف 

: فاضأو هعصإ  َعفر  ّمث  ادّج ،» َنآلا  ِهناو 

اهنم فرعتسف  ء  ّل   
124

ناترحاّسلا اهانيع  ىرت  لا  ەذهل  ةذعلا  تارظّنلا  مامأ  لْثمتس  امدنع  - 
َّرمم طَسولا ع  انجاردأ إ  اندعو  َروّسلا  انكف  راسلا  ِەوطخ إ  هجّتا   ّمث  .كتاح » ةلحر  َلما 

.عأ ةهــلا إ 
َ

هحئاور  ثعي  نا  ٍداو  كانه   رمغْني 



ةع ةداحلا  ةدوشألا 
.اّثلا سويساتسانأ  االا  حــــ  ّلظ  .فّسلا   محجلا  ةنوفع  .ةقطارهلا  ةسداّسلا : ةقلحلا  )

( .وطسرأ دانسالا إ  محجلا  بترت  نادل  ح  ويلجر 
عفترم ٍءاش  افش  ع 

ّيرئاد ٍلش  ةمّطحم   ةمظع 
ٌ

روخص  ُهتنّوك 
.ااذع ىرخأ أ  ٍةرمز  انفأ ع 

ةواهلا كلت  هقلطت  تنا  امل  ادافت  انهو ،
ةذاّفنو ةغاط  حئاور  نم 

ِءاطغ ق ءارو  انيمتحإ 
: لوقت ًةراع  هلع  تأر  خذا 

« .سونيطوف لّسلا  ءاوس  نع  هَجرخأ  يذلا   
125

سويساتسانأ االا  ظفحأ  انأ  - 
«، أعنِل اهب  دوعن  ّمث ال  ةننملا ،

َ
ِتاثاعنالا  ەذه  انّساوح  داتعت  امثر  انلوزن  انه  ءرن  نأ  ي  - »

امأ : - » لاقف ًءاه .» انه  انتقو  عيض  ام ح ال  ِغاش 
ً

انل  ْدجتلف  : - » هل ُتلقف  يذاتسأ ، ملت  اذكه 

دادزت  
126

ةزكرمتم ٍةغص  ٍتاقلح  ثالث  روخّصلا  ەذه  َطسو  ُّب ، ْيأ  : - » أد ّمث  ركفأ »؟ اذهب  ارت 
.اهانرداغ لا  كلتك  ارغص ،
.ةنوعلم حاورأ  ىألم  اهل 

.ةدشحم َملو   َفك  ْملعإ  دع ، امف  اهتؤر  كَفكت  لو 
، َنخآلا نزحُت  نإ 

ّ
ام ەذهك  ٍةاغ  ّلو  اهتياغ ؛ رّلا  دجت   ءامّسلا  ةتوقمملا   روّلا  عيمج  ّنإ 

نوّرقتس نوعاّدخلا  نا  اذلو  دكنُي هللا أ ، وهف  ناسإلا ، ةمس 
ُ

عادِخلا  ّنألو  .فنعلا  وأ  عادخلا 
ءازب سَرامُ  فنعلا  نألو  فنعلا ؛ كترم  ع  يوطنت  وألا  ةقلخ  .باذع  ىوقأ  مهحفلو  َلفسأ 

.رئاود ثالث  ةمّسقمو   ةّبم  ةقلحلا  ەذهف  ةثالث ،
ام مهيدأ ، ْتلم  ام  ّقح  وأ  مهتاوذ  ّقح  دصقأ  قألا ، وأ  ذلا 

ّ
تا وأ  ّقح هللا  فنعلا  بكترُي 

وأ َبارخلا  هالمأ  قحلُو  ەراج  توم  ناسإلا  بّسي  ةملألا  حارجلاو  فنعلا  .بُم  ركفتب  ىس 
نوقاذُ قُرطلا  وعطاقو  نوباّهنلاو  نولتاخملا  نومرجملاو  ةلتقلاف  اذلو  بهّنلا ، وأ  ةقراحلا 

َ
ناثلا 

.ةلوزعم ٍتاعامج  وألا   ةرئاّدلا  باذعلا  
ّل اثبع  بوتو  َمدني  ْنأ  رئاوّدلا ي  ةناث  اذلو ف  هالمأ ؛ هتاذ و  ءرملا إ  ء  نأ  نكمو 

نأ مهيلع  نا  امثيح  نوكي  ّمث  نورماق  اهــو  مهتاخ  ذي 
ّ

نور نَمو  ماند  نم  مهسفنأ  اومرح  نَم 
.اوجهتي

رئاوّدلا ىرغص  غمدت  اذلو  اهتيِطو ؛ ةعبّطلا  ءاردزاو  ەرانإ  وأ  ه  فدجّتلا  ّبرلا  ةءاسإلا إ  نكمو 



.هِلق ممص  ەاّإ   اردزم  نع هللا  ملت  نَم  ّلو  ، 
127

روهاو  مودَس  اهمسم 
.اهعنم وأ  هَتقث  ُبهَي  نَم  َّدض  بكترُي  نأ  نكم  مّضلا ، ذعُ 

ّ
ب يذلا  اذه  ردغلاو ،

ةرئاّدلا دج   اذلو  ةعبطلا ؛ اهؤشت  لا  ةّحملا  ىرع  إ 
ّ
مصفت  نأ ال 

ّ
اه ودي  ةخألا  ةلاّشلا  ەذه 

نيداّوقلاو شرملاو  قاّلاو  فِّملاو  فلملاو  ةرَحّسلاو  قفانملا  نم  ٌّل  هماقم  ةناثلا 
.هاشم نفع  ّلو  سِلتخملاو 

ةقّثلا أشت  اهب  لاو  فاضْنت  اهيلإ  لا  ةّحملاو  ةعبطلا  نع  ةرداّصلا  ةّحملا  ىرخألا ُت  ةلاشلاو 

ِةناخلا ُبكترم  دواعُ  ، 
128

سد هلع  فُملا  نولا  زكرم  لا   تاقلحلا  رغصأ  اذلو ف  ّقحلا ؛
« .ادأ َتوملا 

موقلاو ةواهلا  ەذه  دّدحُ   ٍةعورو  حضولا ، غلاب  انَيل  ككفت  ّنإ  يذاتسأ ، ا  : » ُتلق
.اهيف سوبحملا 

نيذلاو اعفص  رطملا  مهعفصو  حاّلا  مهورذت  نيذلا  اذه  لحولا  عقنسم  ناس  ْخأ : ْنلو 
؟ مهتقم ماد هللا  ام  ءارمحلا ، ةنيدملا  قاعُ  

َ
نوب ىرت ال  ا  َمل  ذلا ،

ّ
ةر ةنسلألا  نوهباجتي 

؟ ةفولأملا هلاسم  نع  ّطشو  ىأني  كلقعل  ام  : - » لاقف  ذعُ »؟
َ

نوب َملف  مهتقمل ، نك  مل  اذو 
؟ ىرخأ ةهجو 

ً
َككفت  َعبّتا  له  مأ 

ةتوقمملا  ثالثلا  تالاحلا  نع  ثّدحتت  لا   
129

قالخألا » باتك   » نم ةرقفلا  كلت  ركذتت  ام  َوأ 
: ءامّسلا

؟ ةنونجملا ةّمهبلاو  ركملاو  عشجلا 
؟ رغصأ امول  اتلا  لانيف  ّلقأ  ردق  نزحُ هللا  عشجلا  ّنأ  َفكو 

، ةمادّنلا َرئارم  ةنيدملا  ەذه  َجراخ  نوساق  نَم  َتركذتو  مُحلا ، اذه  ككفت   َتلمعأ  ام  اذإف 
ا : - » هل ُتلقف  .دأ » ٍبضغ  ّلإلا  ماقتنإلا  مهحفل  اذاملو  ءاندألا  ءالؤه  نع  اولزُع  اذامل  َتكردأل 

ِلْثم يدنع  ّكشلا  نوكل  ّح  وكش '، فا 
ّ

ة
َ

دّدت  ذإ 
ْ

يضرُت  م  غئاز ، رظن  َّل  فعسُ  اسمش 
! ةفرعملا ةوالح 

لاقف .ةدقعلا » ەذه  ْللحاو   ةيط هللا  ءُ إ  اّلا  ّنإ  َتلق   ُثح  لق 
ً

َكجاردأ  ْدُعَتل  ْنل 
نعو ّلإلا  لقعلا  نع  ردصت  نإ 

ّ
ام ةعبطلا  ّنأ  فك  اههقف ، ْنَم  ٍةلاسر ، ةفسلفلا  غ  ملعُت  : - »

ام عبي  ّاسالا  ّنفلا  ّنأ  هتاحفص  وأ  ىسف   ، 
130

ةعبطلا » باتك   » ٍەانا َتأرق  ام  اذو  هّنف ؛
.دفح ِلْثم  وه   ّنفلاف  ذاتسأ ،

َ
ە ملِعلا  ُبلاط  عبي  ام  ةعبطلا ، عاطتسا 

ّبدلاو قفألا ، ُقلي    
131

توحلا جب  اذوه  ةلحّرلا ، لصاون  نأ  قوَل   نإ 
ّ

ه َنآلا : ْعتا  نل 

.
132

سورا حــــر  َقوف  هلما  لتس  ألا 
لق

ً. دعأ  نوك  ءاّشلا  طوبهلاو ع 



 



ةع ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
هف غت  رهن  نوسومغم   نخآلا  ّقح  فنعلا  ةمج  وبكترم  وألا : ةرئادلا  ةعاّسلا : ةقلحلا  )

ةاقالُم .سطانقلاو  نوتيغلف  رهن  .محجلا  ةجرحدتملا   ضاقنألا  لصأ  .سوروطونيملا  .ءامّدلا 
( .نوك

، ّيرخصلا فْرجلا  طوبهل 
، فارجنالا غلا  انام  انغلَ 

.رظن ّل  هتأه  نع  ّدتري  ٌشحو  هلع  نمهي 
كاذ رخّصلا  ماطُحكو 

133
جيدألا »  » بناوج مطترا  يذلا 

لازلز نم  ٍثعاب  وتت  َلفسأ 
، ضرألا نال  

ْ
ٍفاسخ وأ 

ًةَداج لهّسلا ، ّح  اهنم  ْتطقس   لا  ذلا 
ّ

ةور نم  اهرادحنا  روخّصلا   ترفح  ثح  اذكه 
رخّصلا ّفاوح  عو  يداولا ؛ َكلذ  رادحنا  نا  اذكهف  اعألا ، اونا   نَم  اهنم  لي  ْنأ  نكم 

ّضع ّح  انآر  ْنإ  امو   ؛
135

ةفئاز ٌةرق  ه  ْتلح  يذلا  وه  اقلتسم   
134

« تك  » ُيزخ نا  مّطحملا 
.هلخاد ەُراعس   هلأ  نَم  لْثم  هسفن ،

َسأ انّدلا  َكقاذأ   يذلا   
136

انثأ قود  َكمامأ  ّنأ  بسحت  َتنك  امّر  : - » كح ه  َحاصف 
؟ مامِحلا

دهشل ٌبهاذ  وه  ل  ، 
137

َكتققش نم  ٍةحصنب  ِتأ  مل  لجّرلا  اذهف  شحولا ، اهّيأ  ضمإ ،
ىوق ّمث ال  ةضاقلا ، ةنعطلا  اهيف  ّلتي  لا  ةظحللا  هقاثو   ّلَحُ  يذلا  روّثلا  لْثمو  .متاقع »

، كانهو انه  بثيف  ّسلا  ع 
نسحَل هنإف  ْضكرا ؛ ْعملا  إ  : - » ُنِطَفلا َيدشرُم  َحاصف   لعفَ ؛ سوروطونيملا  ُتأر  اذكهف 

ام َأ  ام  يذلا  ّيرخّصلا ، ماطُحلا  كلذ  َع  انلزن  اذكه  .بضغلا » ةروس  نا   املاط  طوبهلا 
.اذه ددجلا  هلمِح  نم  ٍثعاب  ّدق  تحت  َكّرحت 

يذلا شحولا  بضغ  سورحملا  ماطُحلا  كلذ  ركفت   نأ 
ّ

َك ّكش  ال  : - » لاقف امهاس ، ُتمّدقت 
.هحامِج نم  انأ  ُتحك 

ْتطقس دق  ةرخّصلا  ەذه  نكت  مل  فّسلا ، محجلا  اهيف إ  ُتلزن  لا  ةقاّسلا  ةّرملا  نأ  
ّ

ه ف 
َ

ْملعتل

عأل ىلا  َسارفلا   
138

سد نم  َعنا  يذلا  َكلذ  أ  ْنأ  ف 
َ

لَبُق َركذتلا  ُتسحأ  اذو  دعَ ،

ٍذئنآ ّسحأ  نولا  ّنأ  ادَ   ّح  اق   
139

هئاجرأ فا 
َ

ة نم  قيمعلا  رّفنملا  يداولا  َّهإ  تاقلحلا ،



هنم ٍثعاب  نأ 
ّ

ه ضعلا  بسح  يذلا  ّبحلا 

ەذه ةقتعلا ع  روخّصلا  ەذه  اهيف  ْتراهنا  لا  ةظحللا  و  ، 
140

ەاضوف  ارارم   َطوقّسلا  دواع 
.دَعأ ىرخأ  نامأ  انه و  ةلاّشلا 

فنعلا اوّأ  نَم  عيمج  هف  غُ  يذلا   
141

ءامّدلا رهن  ُبق  اذَوهف  يداولا  َرظّنلا إ  نعمأ  ْنل 
شعلا انَسِّطغل   ةجولا  انتاح  انزمهي   نونجم  ٍبضغ  نم  هل  او  عألا  عَشجلل  ا  .مهاوس »

! لذّرلا وحّنلا  اذه  ّيدألا ع 
نا ْنَم  َحضوأ   ام  هل ، لهّسلا  فنتكت  لا  َكلتك  سوق ، ةئيه  ةّنحم ع  ةعساو  ةرفح  ُتأر 

حلسم ٍّفص ، نوضكري    
142

سطانقلا نا  ّيرخصلا  فْرجلا  كلذ  اهنو و  يمحَو ؛ قفاري 
.ضرألا دارّطلل ع  نوجرخ  اونا  ام  ماهّسلا ،

نم اهوراتخا  ٍماهسو  مهساوقأ  عم  مهنم  ةثالث  قفلا  نع  لصفناو  قوت ،
ّ

اوف يتآ  انوأ  امدنع 
؟ ءاّشلا نالت  نَم  ا  ناَعس  باذع  ّيأ  َبوص  : - » ٍدعُ نم ع  ٌدحاو  َفته  ُلق ؛

،
143

نولا انباجإ  مّدقُنس  : - » يذاتسأ هل  لاقف  .هس » ُتقلطأل  و 
ّ

امتنأ  ُثح  نم  ايجأ 
اذه : - » لاقو  َّع  َتّر  ّمث  ادأ »! جعلا  كئاغر  كل  ْتءاسأ  ام  َأ  ام  الأ  هَق ؛ نوكن  امدنع 

.
144

هسفنب هتومل  َرأث  يذلاو  ةلمجلا ، اناد  لجأ  نم  َتام  يذلا  سوّسن 
وه ثلاّثلاو  لخأ ، هدب  َمعطأ  يذلا  بلا  نوك  وه  ەردص ، إ  علطتي  طّسولا  يذلا   كلذو 

.بضغلا امَعفم  نا  يذلا  ، 
145

سولوف
حمس ام  َقوف  ءامدلا  رهن  نم  زت  سفن  ّل  نوقشري  ماهّسلا  افولأ ، افولأ  نوضم  ةرفحلا  َكلت  لوح 

ءارو هَتيحل  ّن  هنم  ٍفرطو  امهس  نوك  لوانتف  ةزّفحتملا  شوحولا  ەذه  نم  انقا  .اهتيطخ » ه 
.هكف

ام ّل  كّرحُ  ءارولا  يذلا   اذه  ّنأ  مُتظحال  امأ  : - » هقافرل لاق  عساّشلا ، همف  نع  َفشك  امَدعو 
َكانه ەردص ، نم  اق  َراص  يذلا  بطلا  َيدشرم  هل  َلاقف  وملا »؟ مادقأ  لعفت  ام  سَمل ع غ 

: ەاتَعبط تلت  ثح 
.ةعتملا نادش  هلإ ال  ه  أت  ةروّلاف  ملظملا ؛ يداولا  هَرأ  ْنأ  و  دحوو ،  ٌّ اقح  نإ 

ّ
ه - »

: ُعلا اهدش   نع  ّنهادحإ  تعطقنا  ةّمهملا  ەذهب  َّإ  َدهعت  لو 
.ةقاّ اسْفن  انأ  الو  اصل ، نا  ام  وهو 

ام كعاتأ  نم  ادحاو  انِطعُتلف  ةّشحولا ، قَطلا  ەذه  َللخ  َّدق  عفد  يذلا  لضفلا  كلذ  مسا 
مت احور  سل  وهف  ەرهظ : اذه ع  َلمح  لو  روبعلا ، نكم  نيأ  نم  انُل  اّنم ، بق  اوماد 

: سوسنل لاقو  هنيم ، نوك إ  َتفتلاف  .ءاوهلا » قاش 
ّ

ة
، ةقثاو ٍةرافخ  تحت  انْقلطناف  .اهْدِعُتلف » ىرخأ  ةرمز  مْتضعا  ام  اذو  اللد ، امهل  ْنكو  ضما  - »

ّح سطاغ  اموق  تأر  .اق  اخا  نوقلط  نوّيلغملا  نا  ثح  اّدلا ، نالغلا  ءاش  ع 



: سطانقلا بك  لاقف  مهنيعأ ، شومر 
انه ةمحر ؛ نود  ةفقملا  مهمئارج  نوكي  انه  .هالمأو  غلا  مد  اوكهتنا  يذلا  ةاغّطلا  مه  ءالوأ  - »

وذ بجلا  كلذو  ط 
ً. ااذع  ةلقص  عّج  يذلا   

147
ّحولا سويسنويد  كانهو   

146
ردنكسإلا

،
149

ّسإلا  ويوأ  وه  امامت  رقشأ  وه  يذلا  رخآلاو   ؛
148

ونيلوزتأ  وه  داوّسلا  محافلا  رعَّشلا 
« .هتجوزل ٌنبا  ضرألا  هلاتغا ع  دق  ةققحلا  نا   يذلا 

: لاقف  رعاّشلا  ُّتفتلاف إ 

ةجراخ
ً

ودت  تنا  ةعامج 
ً

مامأ  سورطنقلا  قوت 
ّ

ف ٍةهينه  َدع  .اثلا » انأو  لّوألا  كللد  اذه  ْنُل  - »

: انل لاقو   
150

ةواز زعنم  
ً

احش  انارأو  اهقانعأ ، ّح  ممحلا  كلذ  نم 
.نوعلتَي اونا  اموق  تأر  ّمث  .زماّتلا » رطْق ع  َحب  ام  الق  اذه  َنَعط  رجِح هللا   - »

.نثك مهنب  نم  ُتفرع  دقلو  هل ، ردّصلاو  مهسأرب  رهّنلا  َجراخ 
.ةكِلا َكلت  انّْع  َكانهو  مادقألا ، إ 

ّ
َيوشَل  دع  مل  ّح  اضافخنا  دادزي  مّدلا  كلذ  حار  اذكه 

يف ادور ، ادور  ضفخني  وهو  اّدلا  َممحلا  بناجلا  اذه  نم  دهاش  ام  : - » سورطنقلا لاق 
نأ ي  يذلا  َعضوملا  غلت  ح  َأف  أ  هعاق  رّوغتت  رخآلا  بناجلا  نم  نأ 

ّ
ه ملعت  ْنأ  َكلذك 

.ءالا ةاغّطلا  هف  َشهج 
152

سوّي عو  اداسف ، ضرألا  ثاع   يذلا   
151

التآ ع  اهتقع  هللا  ةلادع  طلسُ  انه 

نرو وتنروك  اد  نر  نم م  نالغلا  ةّدش  هلسُ  يذلا  َعمّدلا  ّردتس  دألا  و   ؛
153

سوتسكسو

.عقنسملا َزاتجاو  ءارولا  َرادتسا إ  ّمث  .ةثك » اورح  قرّطلا  لهاجم  العشأ   نيذللا  ، 
154

وزتا

 



ةع ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
إ نوخوسمم  نورحتنملا  .مهسفنأ  ّقح  فنعلا  ةمج  وبكترم  ةناّثلا : ةرئادلا  ةعاّسلا ، ةقلحلا  )

صم .اي  الد  ويب  .نحتنملا  ةاغ  .باللا  ثانأ  مهقّزمت  ذملا 
ّ

نور .حنتو  ملتت  راجشأ 
( .ةسرولف صم  ذملا 

ّ
.نر روهظ  .خألا  باسحلا  دعو  توملا  دع  نحتنملا 

، رخآلا ءاّشلا  سوّسن ع  نك  مل 
ام ةاغ  انفلد إ  امدنع 
.لس ّيأ  اهيلع  ّلدل  نا 

؛ اهنول اناد  ل  ءاخ ، اهقاروأ  نكت  مل 
؛ ءادْقعو ةتلم  ل  ةمقتسم ، اهناصغأ  الو 

.مومّسلا رخزت  كاوشأ  ل  ةهاف ، نم  اهيف  نك  ملو 

ٌلاغدأ اموي  اهل  نا  ام  ، 
155

وتنروكو انشيش  ب  ةعورزملا  نامألا  نم  برهت  لا  شوحولاو 
.ەذهك ةفثكو 

ٌ
ٌفّح 

َّنّهكت ذإ 
ْ

ةداورط ، لهأ  سدافوسا  نم  ّندرط  لا 
ّ

تاحبقلا   
156

تاسوهلا شّشعت  انه 
.ةتآلا مهتنحم 

ةّوسكم نوط  ّنهلو  بلاخم ، ّنهمادقأل  قنعلاو ، هجولا  ّنهيدل  ناسإلا  نمو  ةددم ، ةحنجأ  ّنهل 
.ةغلا راجشألا  ناصغأ  ٍتاحئان ع  ّنهارتو  اغز ؛

: بّطلا يذاتسأ  لاق 
غلت لا  ةظحللا  ّح  انه  ّلظتسو  رئاوّدلا ، ةناث  نأ  

ّ
َك ْملعإ  دَعأ ، ناملا  غوتت  

ّ
ل نأ  لق  - »

.ةعظفلا َلامّرلا  اهيف 
ام احاون  ٍبناج  ّل  نم  ُتعمس  .ال » َكتقث  ععزت  نأ  نكم  ءاشأ  ف 

َ
دهاشَُس رظّنلا ، مِعنُتلو 

.ةّدش اطضم  ّسلا  نع  قوتف 
ّ

ُتف هقلطُ ؛ نَم  ىرأل  ُتنك 

.اّنع نوفّختي  سانأ  نم  ناصغألا  قثبت ب  تنا  تاوصألا  كلت  ّل  ّنأ   
157

ُتلِخ نأ 
ّ
َلاخ  نأ 

ّ
ه ُلاخإ 

: يذاتسأ لاق   اذلو 
يد ُتددمف  .َِبْنَس » كرافأ  عيمج  ّنإف  نصغ ، دأ  راجشألا  ەذه  ىدحإ  نم  َتك  نا 

ّ
َك ول  - »

: حيص اهعذجِ  اذو  غ ؛
ُ

انَص ٍةبك  ٍةتن  نم  ُتفطقو  ءّلا  َضع  امأ 
: خاّلا َفنأتسإ  مّدلا  دّوسا  امدنع  ّمث  عطقت »؟ اذامل  - »

َمَحرأ كُد  نوكت  نأ  ي  تاتان : نحن  ءالوأو  ا  اّنك  ةفأر ؟ دأ  َكدل  ام  َوأ  قّزمت ؟ ّكلام  - »
رخآلا بناجلا  نمو  هناج  دحأ  نم  ٍلعتشم  َخأ  نصغ  ِلْثمو  .باعث » َسوفن  اّنك  ْنو  انعم ،



؛ اعم مدلاو  ماللا  عطقملا  نصغلا  نم  سجي  نا  اذكهف  هنم ، ثعنملا  ءاوهلا  ةّوق  اراص  ُبحتي 
.فوخلا هنكس  ْنَم  ِلْثم  كانه  ُتقو  نصغلا  ُتقلأف 

يرعِش أرق  امَدنع  َنآلا  ەَأ  ام  َقّدص  ُلق  نم  َنا  ول  ةضهملا ، سفنلا  اهتّيأ  : - » كح هاجأف 

لقثُي يذلا  لعفلا  اذه  هِعفَد إ  ادَح  إ  قّدص 
ْ

ُه مل  ام  ّنل  ُّطق ؛ ەَد  كلع  َعفر  امل  ، 
158

ەدحو 
ّقحلا هل  ثح  ضرألا ، َكاركذ ع  َوه  ْحُس  هلعف  نع  َرفكلو  َتنأ ، نَم  ُەّْخ  ْنل  .فن  انأ  َّع 

: عذجلا َباجأف  .عجري » ْنأ   
ُتهسأ  ام  اذإ  َّنَجعت  الف  تمّصلا ، ع  ردقأ  ال  ّح  اذه  بذعلا  َكاطخ  غتل  نإ 

ّ
َك - »

«. لق
ً

يدح 

ةنويللا ەذه  لثمو  اِخرُمف ، اداش  امهريدُو ، َكيدف  ِبلق  َاتفم  كسمُ  هَّفك  نا   
159

نَم انأ 
هف ُتدقف  ثح  دجملا ، بصنملا  َكلذل  ُتنك  ءافولا  نمو  ارط ؛ سانلا  ەّ  نع  ُتدعأ  ُثح 

.لق َضنو  َنسولا 

ٌتوم لاو   كاذ ،  
161

لم ق نع  َترجافلا  اهييع  َفْتل  تنا  ام  لا   
160

ةرهاعلا ّنل 
ِنأ ِّدح  إ  سطسغأ  َّع  نوبهتلملا  َبهلأف  سفنألا ، عيمج  َّع  ْتهلأ  طال ، ّلل  ٌداسفو  عيمجلل 

.ةنح َمتم  ةئناهلا 
ُ

َيداجمأ  ْتلقنا 
ٍلداع َغ  لداعلا ، انأ  ِّصُت ، توملا ، ةارّزلا  نم  ُتلفُتس  نأ 

ّ
اه ْتسح  لاو  ةاردزملا  َفنب  اذو 

.فنو

ٍف ّل  نا  يذلا  وه  ّطق ، يدّس  دهع  ُتثكن  ام  نأ 
ّ
مِسقأ  ةرجشلا  ەذهل   

162
ةيجعلا روذجلا 

.اريدج
اهيلإ اهدّدس  لا  ةّلا  تحت  حزرت  ْتحرب  ام  لا  َياركذ  َنْعُلف  ضرألا ، امدحأ إ  عجر  ام  اذإف 

.ەَدحو دَسحلا 
ْنإ َدملا  هلَسو  ْملت  ل  ارده  َتقولا  عِّيضت  أ 

ّ
يف  َتمص  دق  ماد  ام  : - » َلاق ّمث  رعاّشلا  َلّهمتف 

طرفل ردقأ  انأف ال  يضُس  نأ 
ّ

ه ّنظت  اّمع  اؤس 
ً

َتنأ  ُەدْز  ل  : - » هل ُتلقف  .ةغر » كلذ  َكل   نا 
حوّرلا اذ  ا  َتلط  ام  رطاخ  ةيط  نع  اذه  َكل  ْقّقحل  : - » رعاّشلا َفنأتساف  .ةقفّشلا » يضت  ام 

نإ انل  ْلقو  ءادْقعلا ؛ عوذجلا  ەذهب  حوّرلا  دحّتت  فك  انل  لوقت  نأ  كل  قوري  ْنأ  عو  ةلقتعملا ،
ةرفّزلا إ تلّوحتو  ةّق  ًةرفز  عذجلا  َرفزف  .اموي » ءاضعألا  ەذه  نم  ْترّرحت  ٌحور  تنا  ْنإ  َترَدتقا ،

: تّوصلا اذه 
.راصتخا اميجأس  - »

ةّوهلا اهلسري إ   
163

سونيم ّنإف  هنم ، اهسفن   َ ْتَعنا  يذلا  َدسجلا  ةساقلا  حوّرلا  حراُت  امدنعف 
َلثم تت  كانهو  ظحلا ، اهب  لأ  امثيح  ل  ةراتخم ، اهنامل غ  ةاغلا و  طقسف   .ةعاّسلا 

اذفْنم ملأللو  اهَنملؤي  نإف 
ّ

ّنه اهقاروأ  نم  تاسوهلا  ترت  امدنعو  ةّب ؛ ةتنو 
ً

اقاس  صتو  .حمق  ِةّح 
سلف اقح  اهدسج  يدتس  َةدحاو  ال  ْنلو  انداسجأ  إ  ُنحن  سس  ىرخألا  حاورألاو   َ

.َنِ



.ەاقلأ ِهسفنِب  ام  ٌدحأ  ّدس  ْنأ  دع 
ً

هُحش اهراص  لا  ةّلا  ةرجشلا  إ   
ً

بئلا ، باغلا  انداسجأ   قلعُتَسو  انه  إ  اهرجرجُنس 
ٍبخص اذو  رخآ ، ائش  انل  لوق  نأ  دي  نأ 

ّ
ه ّنظن  نحنو  عذجلا  كلذل  ُتصنن  لازن  ام  اّنك  .اقلا »

شوحولا عمس  نأ 
ّ

ه كلذ  دّصلا  بكوم  هعمو  ّيلا  رخلا  باقا  عمس  نَم  لْثم  انؤجاف ، ٍلئاه 
.راجشألا قاروأ  ناو 

ْ
َفاصق

.ناصغألا عيمج  ةاغلا  اكل   اَه ح  ناّفس  قّزممو ، َراع  لجرب  اذإ  ألا  بناجلا  نمو 
: حيص مّدقتملا  نا 

ه: َخ  هنع ، رّخأتلا  َغلا  ىرُي  نا  يذلا  رخآلاو ، توملا »! اهّيأ  لِّجع  الأ  ْلِّجع ! - »

، ن
َ

هُسَف هلذخ  نا  نأل 
ّ

ه امّرو  ةقاشّرلا »! ەذه  لثم  وت  تاقاسم    
164

ونال ا  كقاسل  ْنك  مل  - »
.ةدحاو ًةدقع  لاغدألا  دحأ  نمو  هسْفن  نم  َعنص 

.اهلسالس نم  ْتتلفأ  ٍةّقولس  ٍبال  وج ، َءادوس  ودْعت  ٍبال  ِثانأ  ةظتكم  ةاغلا  تنا  امهءاروو 
.ةملأتملا ءالشألا  ْتهذ  ّمث  ارإ ؛ ارإ  هْتقّزمو  قأ  نا  يذلا  كلذ  دسج  اهبانأ   ْتزرغ 

نا .اثبع  َكلت  ةمادلا  هحارج  َللخ  نا ي  يذلا  لغّدلا  داقو إ  يد  نم  يدشرم  ذخأ  ٍذئنآ 

تنا ْنإ  نذ  امو  َتحت  ؟ نأ  َكدافأ  َمف  اردنأ ، تناس - اد  ومواج  ا  َتنأ  : - » لوق  
165

لغّدلا
تناس اد  ومواج  وه  انه  ه  خ  يذلا  رخآلاو  همامأ  يذاتسأ  قوت 

ّ
ف ذإ 

ْ
ّمث  ماثآلا »؟ ىألم  كتاح 

ّدح ددّشلا و  هفاب  اروهشم  نا  .عباّرلا  ونيلتإ  نم  رمأ  ق  1239 
ُ

لت ودا ، لهأ  نم  اردنأ : - 
.هفويض ًءافتحا  هلم  راّنلا   ٍموي  تاذ  لعشأ  نأ 

ّ
ه حُف  .قمحلا 

: انَباجأف اذه »؟ نحلا  َكاطخو  مّدلا  خفنت  حورجلا  ەذه  ّل  َع  نَم  ا  َتنك  اذ  نَم  : - » هل لاق 
اهناعمجت ول  اذح  اروأ ، نم  اذكه  اّرع  يذلا  يزخملا  باذعلا  ادهشل  ناتتآلا  ناسفّنلا  اهتّيأ  - »

يذلا لّوألا  اهيعار  َّلحم  نادمعملا  ِتلحأ  لا   
166

ةنيدملا َكلت  نم  انأ  .بئلا  لغّدلا  اذه  َلفسأ 
َنال ونرألا  ج  ع  ةقا 

ً
لازت  ام  هنم  راثآ  َضع  ّنأ  الولو  رهّدلا ؛ َدأ  ةّقش 

ً
ِهّنف  اهيقُس 

.اثبع دوهجلا  ەذه  ّل  اودّنج  التأ ، اهَفلخ  لا  ةدمرألا  اهءانب ع  ُدع  امف  اوداعأ  نيذلا  نونطاوملا 
.ةقنشِم ُتعنص   يب  نم  انأ 

 



ةع ةعاّرلا  ةدوشألا 
رطم نوّقلتي  لمّرلا  نوقلتسم ع  ّقح هللا  فنعلا  ةئيطخ  وفقم  ةثلاّثلا : ةرئاّدلا  ةعاّسلا ، ةقلحلا  )
راهنأ لصأ  .مّدلا  رهن  .سويناا  .ءامّسلا  نم  ةطقاّسلا  بهللا  ظاوش  ّلتت  ةّلمرلا  ءارحّصلا  .راّنلا 

( .تك خيش  .محجلا 
، ّمألا داللا –  ّبح  َجاه 

ةرثانتملا قاروألا  ُتعمجف 
.توّصلا َمدعنم  ُلق  نم  َراص  ْنمل  اهُتدعأو 

ەَدنع لصفنت  يذلا  ّدحلا  انْغل  ّمث 
ىرت ُثح  ةثلاّثلا ، نع  ةناّثلا  ةرئاّدلا 

.ةعرُم ةعنص 
ٌ

ةلادعلل 
، بجعلا ءّلا  اذه  ضرع  أل 

ُ
َنسح

اضرأ انغل  نإ 
ّ

ان لوقأ 
.تان ّل  اهتُت  نم  ظفلت 

لإ
ً

اهلوح  نم  عنصت  باذعلا  ةاغ 
بئلا ُقدنخلا  اهسفن  اهقّوط   املثم 

.اناطُخ انفقوأ  ِبُدهلا ، َكانه ، 

.
167

نوتا امَدق  سمألا  هْتئطو  يذلا  كلذ  هشلا  غلا  لحاق ، ٍفثك  ٍلمر  نم  نا  لاجملا 
! ةظحللا كلت  يعل   اد  ام  نوأرقَ  نَم  َعيمج  مهلُت  نأ  ةشحلا ي  نم  م  لإلا ، ماقتنالا  اهيأ 

.ّش َسماونل  ةعضاخ  ودتو  ددش  سؤب  ٍةراع ت   حاورأ  نم  ةثك  اناعطق  تأر 
.ءاهتنا َنود  م  نا  ٌثلاث  ٌعمجو  امّوكتم ، َّمُت  َسلج  اهضعو  ضرألا ، لتسا ع  اهضع 

نا  مهناسل  ّنل  باذعلا ، َطسو  اوقلتسا  نَم  نا  َّلقأو  اددع ، ألا  مه  اونا  نئاد  اونا  نَم 
.أ ارذ  ىوكشلا 

« ألا  » جلّثلا ع طقس  ام  ةبك ، ن 
ُ

افَد رطمت  راّنلا  تحار  ءاتم ، ٍطوقس  هل ،  لمّرلا  ع 
.حار ال  راهن 

ةهتلم ّلظتو  هشج  رمهْنت ع  بهللا و  ةنسلأ 
َ

دنهلا  نم  ةئفاّدلا  قطانملا  ردنكسإلا   يأر  امو 
راص دقو  نكم  ام  َعأ  راخُلا  كلذ  ءطني  ّح  باّلا  هقلاف  َسودت  نأ  ىأتراف  ضرألا ، غلت  ّح 

َلمّرلا َلعشُ  نا  دانّزلا  َتحت  رجحلا  لعف  امو  هي ، ّيدألا  بهللا  كلذ  نا  اذكهف   ؛
168

وزعم 
ً

.ملألا َفعاضتيل 



.دّدجتملا قحلا  اهسفن  نع  َدعُتل  رَخآو ، عضوم  صقرت   ةنيكسملا  يدألا  تنا  عاطقنا  الو 
لخدم َدنع  انوضعا  نيذلا  ءاثبخلا  طاّشلا  إ 

ّ
قئاوعلا  فا 

ّ
ة
َ

رهق  نَم  ا  َتنأ  يذاتسأ ، : - » ُتأدف

ءاردزالا لما  لتسملاو  قحلا ، أع  نأ ال 
ّ

ه ودي  يذلا   
169

قالمعلا اذه  وه  نَم  بالا ، كلذ 
، هنع يدشرُم  لأسأ  ُتنك  نأ 

ّ
كردأ  دقو  هسفن  قالمعلا  اذو  هَّش »؟ ُجضنُي  ال  راّنلا  رطم  ّنأف 

.نوأ اتّيم  اذكهو  اح  ُتنك   اذكه  : - » ُفتهي 
ولو خألا ، َوي  ْتحفل   لا  ةتيمُملا  ةقعاصلا 

َ
ِهضغ  ەَراعأ   يذلا  ەداّدح  َبعتأ  يج  نا  ولو 

!، ةدجنلا َةدجنلا ! : - » ادانم ، 
170

راّنلا » لج   » دوسألا  رهصملا  ادرف   ادرف  نخآلا  َبعتأ  نا 
ّ

ه

ْنلف ماهّسلا ، هّتوق  لما  رطمأ  امدنع   
172

ارغلف ةعقوم  َلعف   املثم  بّطلا ،»!  
171

ونالو ا 
: ّطق لق  نم  هعمسأ  مل  ام  فنعلا  غلاب  يدشرم  َملتف   » .ادأ ماقتنالا  ةوالح  قوذ 

كضغ نك  مل  ْنإ  َباذع  الو  ّدتشل ؛ كاقع  ّنإف  مرطضت  ْتئتف  ام  كءالخ  ّنأل  سويناا ، ا  - 
كولملا َدحأ  اذه  نا  : - » لاقو  ةوذع  أ  َّإ  َرادتسا  ّمث  .كَقَنح » يواس  ْنأ  نكم  هسفن 

هل ُتلق  ام  هفلص ، ّنل  ه ، أع  الو  يردزي هللا  لازي  ام  نأ 
ّ

ه ودو  ناو  ةيط ؛ اواح  نيذلا  ةعّسلا 
.ەَردص لاقُ  ُّقحلاو  مئالت  ةنز 

ٌ
وه  ةلهو ، ذنم 

َكاطخ ِّلخ  ماوّدلا  ع  ل  بهاللا ؛ لمّرلا  َكمدق  َسودت  ْنأ  نم  راذح  راذحو  ارو  َلاعت  َنآلاو 

اقلا هنول  لازي  ام   
173

غص ٌلودج  ةاغلا  نم  هف  سجي  انام  انْغل  َتماص  .ةاغلا » ةقصتلم 
ً

.فِجرُي

اذه َطه  اذكهف  دعَ ، نم  تائطاخلا  همساقتتو   
174

الوب نم  جخ  يذلا  لودجلا  َكلذ  ِلْثمو 
.لامرلا َطسو  ىرجملا 

.روبعلا نام  نا  كلذ  ّنأ  ُتمهفف  ارجح ؛ َراص  دق  نا  هل  اذه  ەاتشاحو ، فرُج 
َ

ه الو  هعاق  نا 
مل دحأ ، هلوخد ع  عنتم  يذلا ال  بالا  كلذ  انجا  نأ  ذنم  اهاّإ ، كُترأ  لا  ءاشألا  عيمج  ب  - »

ملت اذكه  « 
175

ناّنلا عيمج  هلع  دمخت  يذلا  لودجلا  اذه  رْدق  رظّنلا  تفل  ام  ُّطق  َكانيع  َرت 
.هف بغر  وه  ذحش 

َ
يذلا  ءاذغلا  اذه  نم  دي  نأ  هُتوجرف  يدشرم ،

.ةءالا َّمات  اهلَم  ّلظ  ملاعلا   نا  تك ، اهنوّمس  ةِخ  ٌدال  رحلا  طسو   : - » لاقف
ُعألا نم  ُرثأ  ٌرفقم ، َمويلا  َوهو  ءاملاو ، تاّنلا  نم  ادع  سمألا  نا  ادإ ، هُمسا  ٌلج  كانهو 

.ةرباغلا

.ي ْنإ  ام  ّيوقلا  اهخا  قلطُت  ْتنا  ەءافخإ  نسحُت  لو  اهنبال ، انيمأ  ادهم  ذِخَت 
َ

هْت  
176

ار ْتنا 

إ ام  علطتي  امور  و   
178

طامدل  هفتك  ريد  وهو  ، 
177

مظع ٌخيش  لجلا  ّلظ   افقاوو 
.هتآرم



نمو ساحّنلا ؛ نم  وه  هتبكر  و  ةصلاخ ، ةّضف  نم  ەاعارذو  ەردصو  ، 
179

بهذ نأ  نم  َغيص  هسأر 

مدقلا اّمم ع   أ 
180

ّتي اهيلع  راّخفلا ؛ نمف  ملا  همدق  ّإ  دلص  ٍذالوف  نم  وه  لفسأ  َكانه إ 
ألا

ُ
.ىرخ

.ةراغملا ەذه  اهعامتجا  بقثت  ، 
181

عمد هنم  رمهنت  ٌّقش  اهزاتج  ذلا ،
ّ

ّه الخ  هئازجأ ، ّل 
طهت  ّمث  نوتيغلفو ؛ سكسو  نوأ  نّوكتي  اهنمو  رخّصلا ؛ َللخ  يداولا  اذه  اهارجم   ردحني 

؟ اذه وه  عقنسم  ّيأ   ؛
182

َسوتشوك عنصت  كانهو  طوبهلا أ ، نكم  ُثح ال  إ  ةغص ، ةانق 
: هل تلقف  .هنع » َنآلا  ِثّدحتن  الف  َكلذ ، ىس 

: لاقف  بناجلا »؟ اذه  نم  ّإ  ەارن  َملف ال  انانُد  نم  اذكه  عبي  لودجلا  اذه  نا  اذإ  - »
َبوص امود ، راسلا  إ  اهجتم  ًط  اطوش  َتعطق  نأ 

ّ
ك عمو  ريدتسم  ناملا  اذه  ّنأ  ملعت  - »

ِبجعلا تارامأ  ألم  ّأ  يف  اددج  ائش  انيأر  ام  اذإف  اذلو  اهلما ؛ َةرئاّدلا  جت  مل  نإف 
ّ

ك عاقلا ،
« .كَهجو

لوقت اّثلاو  ائش  لوقت  لّوألا ال  نع  نإف 
ّ

َك ، 
183

يِلو نوتيغلف  موق  نيأو  يذاتسأ ، ا  : - » هل تلقف 
ءاملا نالغ  ّنل  ، ّ كتلئسأ  عيمج  نأ  

ّ
َك ّكشال  : - » باجأف .عنصم » رطملا  اذه  نم  نإ 

ّ
ه

بهذت ُثح  كانه  ةواهلا ، ەذه  َجراخ  ف 
َ

ەاَس يل  اّمأ.اهنم  ٍدحاو  ع  ّدري  ْنأ  ي  نا  رمحألا 
« .اهااطخ ةتلا  ّمت  امدنع  لاسغالل ، سوفّنلا 

انل فوت 
ّ

نار نالعتش  ناتللا ال  ناتّفضلاف  ارو  َلاعتف  ةاغلا ؛ ەذه  نع  لحّرلا  دعوم  َفزأ  : - » لاق مث 
« .بَهل ّل  دمخ  امهيلعو  اقط ،



ةع ةسماخلا  ةدوشألا 
تحت نوضكري  مودس ، لهأ  ةعبطلا ، ّقح  فنعلا  ةئيطخ  وفقم  ةثلاّثلا : ةرئادلا  ةعاّسلا ، ةقلحلا  )
.ناد صمو  ةسرولف  .يتال  وّتنورب  ةاقالُم  .مودس  لهأ  نم  وألا  ةرمّزلا  .راّنلا  ظاوش  نم  رطم 

( .ءادألا هاشم  ضع 
َتخساّرلا تّفضلا  ىدحإ  انلمحت  نآلا 
، هاض لودجلا  اهيّطغ  ناو 

.راّنلا نم  ئطاّشلاو  ءاملا  ةاقول 
«، جوُرْب و« ناسڤ »

ْ
ت  » نوّيدنامالفلا ب لعف  امو 

، مههجوأ عفادتملا   ناضفلا  مهفخُ  امدنع 
، اّدس رحلا  ەام  اودعُيل  نومقُف 

اتب رهن  دادتما  ودا ع  لهأ  لعف  امو 
، مهندمو مهعالق  نع  اوماحُل 

، نراك
ْ

انات ءفدلا   عيش  ْنأ  لق 
ناتّفضلا كنات  ْتَطلُ  ةروّصلا  ەذه  عف 

،
184

َنا  اّأ  ـرامعم ، امهّ ّنأ  ىوس 
.تبك الو  َتقماس ال  امهؤشي  مل 

حاشأ َةرمز  انلاق  امَنيح  ْتنا ، َنيأ  ءارولا  تافتلالا إ  ىرأل  ُتدع  ام  ّح  ةاغلا  نع  اندعتبا  دق  اّنك 
ىدل نولاقتي  نَم  ءاسملا  َناوأ  لعف  ْنأ  َداتعا  ام  انيلإ  علطتي  دحاو  ّلو  اّشلا  نم  وندت  تنا 

.ةربإلا ّمس  َمامأ  خيّشلا  طاّخلا  لعف  ام  انَوحن  اهراصأ  زكرت  حاشألا  ِتنا  ددجلا ؛ رمقلا  علط 
: افتاه ادر  لاذأ  نم  كسمأف   حاشألا  ُدحأ  فرع  ةْألا ، كلت  قّدحت   امفو 

!«. ةيجعلل ا  - »
يركف عنم  مل  كاذ  قحملا  ەآرم  ّنلو  راّنلا ، هْتخط  يذلا  ههجو  ُتسّرفت   ّإ ، هعارذ  ّدم  امدنعو 

، ههجو يد إ  ّدمأ  انَو  ەركذتي ؛ نأ  نم 

عجري ْنأ  كءوس  أ 
ّ
اذّح  َُّب ، ْيأ  : - » َباجأف « 

185
؟ وّتنورب دّسلا  اهّيأ  انه  َتنأأ  : - » هل ُتلق 

لق ّل  نم  كلذ  وجرأ  : - » هل ُتلقف  .س » دشحلا  ارات  ءّلا  َضع  هجاردأ  َكعم  يتال  وّتنورب 
قوَت

ّ
َف نم  ّنإ  ّب ، ا  : - » لاقف  .بحصَ » نمل  كلذ  َقار  ام  اذإ  لعفأسف  َكعم  ْنأ أ  َتدرأ  ْنو 

.راّنلا هحرجت  امدنع  ءامتحالا  ازجاع ع  ماع ، ةئام  َكلذ  دع  لتسا  ةظحل 
ً

دشحلا  اذه  نم 
مل .ّيدألا » مهباذع  َا  نئاّسلا  افرب  قحلأس  َكلذ  دعو  كلاذأ ، انأ   ُسأو  ّسلا  ِلصاوتلف 



س  نَم  لْثم  أر  اناح  ُتمّدقت  ل  هناج ، إ  ّسلل  اّشلا  كلذ  نم  لوّلا  ع  ؤرجأ 
.عشخلا تنم 

ەذه كلد   يذلا  اذ  نَمو  خألا ؟ كموي  َلق  انه  إ  ك  أ  رَدق  ّيأ  ل  ظح ، ّيأ  : - » أدف
: هتبجأف قّطلا »؟

سمأ .ّس  لمتكت  ْنأ  َلق  نادولا ط  دحأ  ُتللض   عألا ، ةعداولا   ةاحلا  َكانه ،  - »
ُثح إ  قرّطلا  ەذه  ع  دعُ  اذَوهو  اذه ، َرهظ   هف  عجارتأ  امفو  يرهظ ؛ هُتيلوأ  بسحف 
َبعص ْنلف  كَمجن ، َتعّتا  ام  اذإ  نإف 

ّ
َك ةذعلا ، ةاحلا  ه   ُتأّت  ام  َقدص  ْنإ  : - » لاقف  .مقأ »

: دجَملا ءانيملا  َغلت  نأ  كلع 
.كلمع نوعلا   َكُتددم  ُتنل  كلع ، اذكه  بدحَت  ءامّسلا و  ُتأرو  اوأ ، لق  ُّتم  ّأ  الولو 

لجلا ُمَِش  هل  لازي  امو  ، 
186

امدق ويف  نم  َردحنا  يذلا  دحاجلا  ثبخلا  بعّشلا  اذه  ّنلو 
ءاَبُغلا ضماح  َبف  ٍبس : ال  ال  ةّيطلا ؛ كلاعفأ  ّل  َءادعلا   كصانُس  رخّصلاو ،

.ولحلا ّتلا  َرمثُي  ْنأ  ردق  َسل 
: َُْعلا مهيّمسُ  ملاعلا  ةمدقلا   مهترهُش 

.مهعئاط َكدعت  ْنأ  نم  راذحف  نوسرطغتم ، ٌداّسح  ُءالخ  مه 

.
188

علا مف  نع  َبشعلا  دَعأ  ام  ْنل   
187

حلا ال  َكل  ُعيجس  ام  ةعفّرلا  نم  َكظح  َكل  ُرخّد 
ومني  لازي  ام  نا  ْنإ  تاّنلا -  مهاذأ  اوسم  نل  مهّنلو  َضعلا  مهضع  وف  شوحو  ْقّزمُلف 

امدنع اوثكم  نيذلا  ناموّرلا  كئلوأل  ةَراملا  ةرذلا  هف  احت  لازت  ام  يذلا  هنم -  ٌضع  مهتناتن  ِّلظ 

انتاح نع  ن 
ُ

َتف امل  اّقح  هل  َبجُتسا  دق  اجر  َنا  ول  : - » هُتبجأف .هل » ثُخلا  َكلذ  ركو  َمقأ 
امدنع ةّيطلا  ةزعلا  ةّبألا  َكتروص  ذعُت ،

ّ
ب َنآلاو  راذ ، ةشوقنم  

ً
ْتَحرب  امف  ُدع ؛ ةّلا 

َكل قطنأس  ُتيح  ام  هسفن ؛ ءرملا  دلخُ  فك  ىرخأ ، إ  ٍةعاس  نم  ضرألا ، ع  ملعت  َتنك 
.اسل َع  اذهب  ّسَحُ  ْنأ  نافرعلا و 

ُتلصو ام  اذإ  ُهفرعتس   
189

ٌةدّس ەّفتل   ەاوسو ، وه  هظفحأو ، هُتأ  نإ 
ّ

ام نع ح  هلوقت  امو 
.اهيلإ

.دي املثم  ٌبّهأتم  ظحلا  ءاقلل  انأف  يمض ، قّرؤي  ّحو ال  كدنع ، اّلج  اذه  نوك  نأ  اّقح  درأ 
ءّلا ِلمعُلو  ءاش  ام  هَالود  ظحلا  ف 

َ
ردُل ددجلا ؛ ءلا  ّع  ام   ةءوبّنلا  ەذه 

تاصنإلا َنسحأ  نَم  : - » لاقو  ّإ ، َرظنو  ملا  ةحان 
َ

ءارولا  يذاتسأ إ  َرادتساف   
190

« .هَتفرجم
«. مهَفلا َنسحأ 

.مهرهشأو هقافر  مظعأ  نع  ەاّإ  ًئاسو  هعم  اثدحتم  وّتنورب  دّسلا  ةحص 
َ

ّسلا  ُتلصاو  نأ 
ّ
َدب 

ركذ نع  تقولا  ْقَسف  تمّصلا : نسحَ  نخآلا  نعو  مهنم ؛ اضع  فرعت  نأ  نسحَ  : - » باجأف
.ءامسألا ەذه  ّل 



ةئيطخ
ٌ

ضرألا  ع  مُهتَمَصو  هاشمو ، اماظع  ءادأو  ةسواسق  اعمج  اونا  نأ 
ّ

مه ٍةمل  ْملعاو 
.ةدحاو

ْنإ ُت ، نأ  كلو  ، 
192

وسرواد وكسشنارف  هعمو  سالا ، دشحلا  اذه  عم  س   
191

ناشپ

ثح ويلا  رهن  ونرألا إ  نم   
193

ماّدخلا مداخ  هلقن  يذلا  َكلذ  اذهك ، عَق  ةؤر  اغار   َتنك 

.
194

ةرئافلا هاصعأ  َكرت 
كانه ثعت  ًةددج  ةنخد 

ً
ىرأ  انأ  اهف  ّسلاو ، ثدحلا  لطأ  نأ  ردقأ  ّنل ال  ماللا ، َةداز  ّدوأ  م 

َكلأسأ نل  .احأ  هف  ُتحرب  ام  لا ؛"  " اتك َكصوأ  .مهبحصأ  ّأ  ي  ٌموق  َلقأ  .لامّرلا  نم 

؛ فّلا  ع 
195

انوڤ خألا   ملعلا  نوقاسي ع  نّمم  ٍدحاوك  اَدو  هَجاردأ  َعجر  مث  .دملا »
.خ يذلا  َكلذ  ال  بلغَ ، يذلا  اذه  نأ 

ّ
ه ادَ  مهَنَو 



ةع ةسداّسلا  ةدوشألا 
ةثداحم .ةّمتت  مودس -  لهأ  ةعبطلا ، ّقح  فنعلا  ةئيطخ  وفقم  ةثلاّثلا : ةرئادلا  ةعاّسلا ، ةقلحلا  )

( .وج لوصوو  ناد  لح  .ةنيدملا  طاطحنا  .ةسرولف  نم  نطاوم  ةثالث  عم 
هف عَمسُ  يذلا  ناملا  ُتنك  

، ىرخألا ةرئاّدلا  ةطقاّسلا   ەاملا  ريده 
، لحّنلا هثدحُ  يذلا  لئاهلا  نطلا 

ةّس تلفت  حاشأ  ةثالثب  اذو 
مت تنا  ٍةعامج  نم  ةضار ،

ً

.ملأ ٍباذع  نم  ٍلاو  َتحت 
: مهنم ُّل  انب  خو  انيلإ  اوهجّتا 

ٍةمدق بودّنلا  نم  م  .ةدسافلا » انضرأ  نم  ٍتآ  نأ 
ّ

ك َكسلَم  نم  ودي  نم  ا  َتنأ  ْرظتنا ، - »
َعمس ملؤت ! اهاركذ  ْتحرب  امو  ناّنلا  ظاوش  اهْتثدحأ  مهداسجأ ، ەافسأ ع  او  ُتأ  ةددجو 
لا راّنلا  الولو  .ءالؤهب  قفْرت  نأ  ي  ْلّهمت ! الأ  : - » لاقو  ّإ  َتفتلاو  قوتف ؛

ّ
ف مهحاص  يذاتسأ 

ّح اناطخ  انْفقوأ  ْنإ  امو  .مهب » اّمم  َك أ  ٌقيلخ  َعاإلا  ّنإ  َكل  ُتلقل  ناملا ، اذه  ةعبط  اهفذقت 
ناراعلا ناعراصملا  لعف  ام  ةدحاو ، ةقلح 

ً
مهسفنأ  نم  اوعنص  اّنم  اوقا  اذإف  مهلع ؛ اوداعتسا 

مهنارود و  اراضتو ؛ اش  نأ  لق  ةصرُفلاو ، ةكْسَملا  امهنم  دحاولا  ّحتي  تّلا ، نانوهدملاو 
.همدق ِةرودل  ٍةساعم  ٍةرود  عاطقنا  نود  هقنع  موقف  ههجوب  ّإ  تفتل  دحاو  ّل  نا  َكاذ 

ةارّزلا بلجت  ةّدوسملا  ءاهوّشلا  انهجوأو  جارجّرلا  ناملا  اذه  ُسؤب  نا  ْنإ  : - » مهدحأ أد  ّمث 
كمدق أطت  ةقّثلا  لما  نَم  ا  تنأ ، نَم  انخت  ْنأ  ع  كَحور  انُتص  ْلمحلف  انلو ، انتاولصل 

.ەذه محجلا  ضرأ  تّيحلا 
ْنأ نكم  اّمم  عفرأ  اماقم  لغش  نا  دلِجلا ، َخلسمو  اراع  َراس  نو  ثإ ،

ْ
ەر اشام  ارت  يذلا  اذهف 

: رّوصتت

فّسلا رثم  ىألم  هتاح  تنا   ؛
197

اّرغ ودغ  وه  همسا  ناو  ، 
196

ةّيطلا اداردلاوغ  دفح  نا 
.لقعلاو

ْنأ اّح  هتوص  نا  يذلا   
198

يدنارودلأ وياغت  وه  لخ  ەاطخ  لمّرلا  سرهي  يذلا  رخآلاو ،
.ضرألا َكانه ع  َعَمسُ 

ةّشحولا أرما  ّنأ  بر  الو  ، 
199

وكسور واج  ُتنك  باذعلا ، اذه  امهعم   لملا   انأو ،
، مهعم لفسأ  فنب إ  ُتقلأل  رانلا ، كلت  نم  نمأم  تنك   ول  .الهب » اهاوس  نم  َأ  تّس 

ةّيطلا َةدارإلا  َبلغ  فوخلا  ّنإف  ىوشأو  قحأس  ُتنك  اّمل  ْنل  كلذ ؛ نذأس   نا  يذاتسأ  ّلعلو 



.مهقناعأل ودحت   تنا  لا 
، بق اّمع  التي  نل  ثح  وه  ءاضملا  نمو  ، ّ متلاح  هْتقلأ  ام  وه  ملألا  ل  ةارّزلا  ال  : - » تأدف

اذه إ  نوتأس  ملاح  لْثِم  اسانأ   ّنأ  ركفأ  تلعج  ٍتامل  اذه  يدّس  لاق   نأ  ذنم  كلذو 
ذفلا

ّ
.ة مءامسأو  ملامعأ  ةّدوم  ُتعمسو  ُتدّدر  املاطلو  متيدم ، نم  انأ  .عضوملا 

َلزنأ نأ  ًّوأ  ْنلو ي  قيّدِّصلا ؛ َيدشرم  اهب  دعو  لا  ةولحلا  ةهافلا  دشأ  مقلعلا  نم  انأ  ٌبراه 
« .محجلا عاق  ّح 

ْنل كَدع ، كُمسا  عمتل  نأ  عو  ًط ، كءاضعأ  كُحور  دوقت  نأ  ع  : - » ذعملا
َّ

ب باجأف 
؛ دألا اهنم إ  اَفتخا  له  مأ  سمألا ، ام  انتيدم  َممع   بدأّتلاو  ةعاجّشلا  ِتحرب  امأ  انْخأ 

انقّرؤي انلفحم  كانه   سو  ٍبق  ٍدهع  ذنم  انعم  ذعتي 
ّ

ب يذلا  ، 
200

ييسروب ومللوغ  ّنأ  كلذ 
« .اثك همال 

نم ِتنأ  يذ  َو  ةسرولف  ا  بجُعلاو ، فاإلا  ِكف  َدلو  افملا  حــّلاو  ةمعّنلا  يدح  نِم  - »
!«. كت كلذ 

ام ضعلا  مهضع  اورظن إ  ااوج  نا  كلذ  ّنأ  اوكردأ  نيذلا  ةثالّثلاو  يبج ، اعفار  ُتخ  اذكه 
.ةققحلا ةهجاوم  لعفن  

ذإ
ْ

َتنأ  ف 
َ

ٌدعس لّضلا ، ردقلا  اذه  ٍةّرم  ّل  َكفل  نخآلا  ةفهل  ءاضرإ  نا  ْنإ  : - » اعمج اوباجأو 
، ةلمجلا موجّنلا  ةؤر  َتدعو إ  ةملظملا  نامألا  ەذه  َتحرا  َتنأ  ْنإ  ْنل  كل ! قوري  ام  ملتت 

و ةقلحلا  اوك  ّمث  .ءاحألا » َب  انَركذ  ْعشُلف  كانه ،" ُتنك  : " َلوقت ْنأ  كل  ولح  امدنعف 
.ةحنجأ نأ 

ّ
اه ةزّفحتملا  مهناقس  ْتد  مهــوره 

.لحرن نأ  ٍذئنآ  يذاتسأل  َقارف  مآ ؛»  » لوقل افا  تقولا  نك  مل  اوشالت  اهب  لا  ةعّلا  و 
.هقفر َمال  هَطسو  عمس  ْنأ  دحاولا  دا  ەام ال  رخ  انيلإ  انت  ّح  ًلق  ّإ  انوطخ  امو  هُتعتو ،

، نپألا نم  ألا  بناجلا  ع  قّلا ، وڤ إ  لج  نم  لّوألا  ەارجم  عبي  يذلا  رهّنلا  كلذ  لْثمو 

نم روف  َدنع  دّرجتي  ّمث  دألا ، ەارجم  رمهني   نأ  لق   
201

اتاوأ رهن  عألا  دُ   يذلاو 
ِفلأ ءاويإل  عسّي  نأ  نكم  ٍداو  پلألا   نم  طقس  ّمث  وّتيدب ، - ناس َقوف  كانه  ردهــو  مسالا ، اذه 

نأ نكم  لا  ةراّدهلا  ةملظملا  ەاملا  كلت  اندجو  رادحنالا  فراج  اش  لفسأ  اذكهف ،  صخش ،
.ةفطاخ ٍةهرب  ناذآلا   ّمصت 

.دلِجلا ءاطقّرلا  ةدهفلا  ه  قّوطأ  نأ  ُتركف  دق  ٍةهينه  َتاذ  ُتنك  ، 
202

ٌلح مازحلا  لوح  ّيدل  نا 
.اّطمو افوفلم  هل  هُتمّدق  يدشرم ، ه  َرمأ  ام  هلمأ  هُتللح  امدعو 

.ةقحّسلا ةواهلا  عاق  ەامر   فاحلا ،
ّ

ة نم  ٍةفاسم  ضع  عو  ملا ، ةهجلا  رادتساف إ 
اذكه يذاتسأ  اهعْي  لا  ةددجلا  ةراشإلا  ەذهل  بجع  ء  بجتس  نأ  ّد  ال  : - » فن ُتلقو  

ّح مهؤاذ  ذفني  ل  ەَدحو  لعفلا  نورَي  نَم ال  َبرق  َرذحلا  ناسإلا  مل  ْنأ  م ي  ەآ ، .هتارظنب »
! رافألا إ 



اّمع كظانل  لثْم  ْنأ  ي  كركف ؛ ه  ملح  امو  ُبقترأ  انأ  ام  اّوت  عألا  إ  دعصس  : - » لاق 
ّو كلذ ، عاطتسا  ام  هتفش  ءرملا  قبطُ  نأ  ةوذأ ي  ِلْثم  ودي  يذلا  ّقحلا  َمامأ  .بق »
كل مسقأ  ادمولا  ەذه  ِتابأو  اتمص ؛ انه  عيطتسأ  نأ ال 

ّ
َدب  ْخ ؛ اّملو  يزخلا  هسفنل  َداعل 

احاس ري  انئا  ملظملا  لقّثلا  ءاوهلا  كلذ  ُتأر   نأ 
ّ

ةوظح -  َلط  لانت  اهاسعو  ئراقلا -  اهّيأ 
ٍةقلاع ٍةاسرم  رحتل  هِصوغ  َدع  دوعّصلا  دواع  ْنَم  نا  تاّثلا ؛ بلقلا  ّح  ەآرم  بعرُي  انَوحن 

.همَدق اعماج  قهش  عأ  و  رحلا ، عاق  ٌءخ   وه  اّمم  اهاوسِ  وأ  ةرخص 



ةع ةعاّسلا  ةدوشألا 
ناّنلا رطم  تحت  نوسلاج  نوبارملا -  ّنفلا -  ّقح  فنعلا  وبكترم  ةثلاّثلا : ةرئادلا  ةعاّسلا ، ةقلحلا  )
ةواهلا طوبه  .بارملا  ةؤرل  ادحو  بهذ  ناد  .وج  شحولا  .قانعألا  ةقلعم إ  مهتاطفا  عم 

( .وج رهظ  ع 

لِقُ بّدملا  نذلا 
َ

ب اذ   
203

شحولا رظنأ  - »

،
204

راوسألاو ةحلسألا  امّطحمو  لاجلا  ازاتجم 
!« اهْأ انّدلا  ثّول  نَم  نإ 

ّ
ه

.من اّنك  ثح  رخّصلا  فاح 
ّ

ة برق  اّشلا  أ إ  نأ  هلإ  راشأ  ّمث  ثّدح ؛ يدشرم  أد  اذكه 
.اشلا نذ ع 

َ
اهب رجرجت  نأ  َنود  اهردصو ، اهسأرب  ةعلات 

ً
َكلت  ةهــلا  ةناخلا  ةروص  ْتلقأف 

ەافَرط مسجلا ؛ رئاس  نا  فألا  نمو  ةعادولا ، ثك  جراخ  نم  ەرهظم  ٍلدَع ، ٍلجر  هجو  ههجو  نا 
.دَقُعو ٌتاقلح  هنّت  ْتنا  هل  اذه  حشلا  الو  ەردصو  ەرهظو  طإلا ؛ رعّشلا إ  امهوسك 

.جيسّلا اذه  َلثم  ْتجس   
206

انارأ الو  زأ  ٍناولأ  اهوزّرط  الو  ەذهك  ااث   
205

ّتلاو كّلا  َعنص  ام 
مهّنلا ناملألا  دنع  امو  رخآ ، ءزج  ةسالا  عو  اهنم  ءزج  ءاملا  ف  اناحأ  نفّسلا  ثوت 

َ
ق امو 

.لامّرلا قّوطت  لا  رخصلا  فاح 
ّ

ة هلا ع  شحولا  َفقو  اذكهف  لاتقلل ، روّمسلا  بّهأتي 
.برقعلا انزك  هفَرط  حلس  لا  ةّماسلا  هتّمُح  عأ  اعفار إ  ءاوهلا ، ىّولتي   هل  نذ 

َ
ه نا 

: يدشرم لاق 
ةحان

َ
ف 

َ
انل .كانه » مثاجلا  ثبخلا  شحولا  كلذ  غلن  ّح  ًلق  انقط  فرحنت  نأ  نآلا ي  - »

.ناّنلا ةنسلأو  لامّرلا  ىدافتنل  فاحلا 
ّ

ة ٍتاوطخ ع  انوَطخو ع  ملا 

.ةواهلا نع  ٍدع  َغ  سلاج   
207

اموق لامّرلا  ُتأر ع  هَق  انلصو  امدنعو 
.مهباذع ْرظنتلو إ  َكانه  ْبهذتلف  املِع  ةرئاّدلا  ەذهب  طحُت  ّح  : - » يذاتسأ لاق   انهو 

« .تّقلا هفتك  انعُل  شحولا ، اذه  انأ  ملأس  َدوعت  ْنأ  راظتنا  و  اجو ؛ مهعم  كثيدح  نكلو 
ذعملا

َّ
.نوب كئلوأ  سلج  نا  ثح  ةعاّسلا  ةقلحلا  َكلت  افش  ادع ع  يدحو  ُتهذ  اذكهو 

: باّلا َقراح  اروطو  بهللا  ةنسلأ 
َ

ًةرات  نودعُي  مهيدأ  كانهو  انهو  باذعلا ؛ قلدني  مهنويع  نم 
ذلا

ّ
.با وأ  تارعّنلا  وأ  ثغالا  اهعسلت  ذإ 

ْ
فارطألا  وأ  فونألا  فّصلا  اذه   َغ  باللا  لعفت  ال 

تأ  ّلو  ادحأ  مهنم  فرعأ  مل  ةملألا ، راّنلا  كلت  مهيلع  رمهنت  تنا  نم  هجوأ  ُتلمت  امدنع 
ن
َ

.ةمِه هلإ  رظنلا  مهنيعأ  ْتدو  ّعم ، راعشو  صوصخم  ٍنول  اذ  دتي  اسك  ٍدحاو  ّل  قنع 

حمالمو دسألا  ةئيه  اهل  نا   
208

ءاقرز ةمالع 
ً

َرفصأ  سك  ُتأر ع  ي ، لجأو  مهنب  ّرمأ  انَو 



.ههجو
209

مدلا ءارمح  ىرخأ  ةمالع 
ً

تأر  يرظن  ىرجم  عباتأ  انأو  ّمث 

.
210

دَّلا نم  اهضاب  عصنأ   ٍةّزوإ  نع  فشكت 

: ةنيمس ءاقرز  ٍةرخ  راعش  هلع  ضبأ  اسك  لمح  ناو   
211

مهدحأ لاق  
؟ ةواهلا ەذه  لعفت   َتئج  يذلا  ام  - »

.يراس انه إ  سلجل  أس  ونالاتيڤ  يراج  ّنأ  ْملعتلف  اّح  لازت  ام  َتمد  امو  َنآلا ، بهذا 
: ّيوَدا ّيسرولفلا  ءالؤه  انأ ب 

! ناسرفلا كلم  ِتألف  : - » مهحاص َّذأ  نوّمص  ام  اثك  مهو 

سحل ذإ 
ْ

روّثلا  لعف  ام  هناسل  اّدام  ەاف  ىول  انهو  ، 
212

!« ثالثلا تاعلا  اذ  سلا  لمحس  يذلا 
.هَمْطخ

َكلت نع  ادعتبم  ُتعجر  ًلق ، ثكملا  اصوأ  نَم  ءاقلا  ةلاطب  ظغأ  نأ  خأ  تنك  يذلا  انأو 
.عّتلا سوفّنلا 

.اعاجشو اّق  َنآلا  نكتل  : - » لاق  فخملا ؛ شحولا  كلذ  َفدر  تعا  دقو  يدشرم  ُتدجوف 
كحرج نأ  ةفاخم 

َ
طسولا  انأ   سلجأسو  مامألا ، إ  ْدعصتلف  ملسلا ؛ اذه  لْثم  َنآلا  طهنس 

دّرجمل شعتري  حوف  ْتّضبا  دق  ەرافظأ  نوكتو  عــِّلا  ّح  تافجر  وأ  رعش  نَم  لْثمو  نذ »
َ

.ه
هتعاجش عباّتلل  دعُ  يذلا  وهو  دّدهَت  يزخلا  ّنل  تامللا ؛ ەذه  مامأ  انأ  ُت  اذكهف  ّلظلا ، ةؤر 

.بّطلا ەدّس  مامأ 
ّنأ َدب  كعارذ ،» ب  يذاتسأ  ا  ّمض  : - » َلوقأ نأ  ُتدرأو  شحوملا ، راقفلا  كلذ  ُتعّف ع 

.بسحأ ُتنك  ام  ِتأ  مل  توّصلا 
.هَعارذ طاحأو  َدنسأ  ّح  ُتدعص ، نإ  ام  ٍةثك ، رطاخم  نم  لق  نم  اّجن  دقو  هّنل ،

ددجلا كلْمِح  ْركفتلو   ائيط ، كلوزنو  ةعساو 
ً

كتارود  نكتلو  وج ؛ ا  نآلا  ِقلطنا  : - » هل لاقو 
راص نأ 

ّ
ه ّسحأ  اّملو  شحولا ، دعتبا  اذكهف  ىرقهقلا ، ةعجار 

ً
ةنيفس  اّشلا  نم  جخت  امو  .اذه »

.ەَوحن ءاوهلا  َبذتجا  هفارطأو  سلقنحلا ، هّرحو  ەّدم  ّمث  ەردص ، نا  ثح  نذ 
َ

ه َرادأ  امامت  اقلط 

َنآلا إ  لازن  ال  ام  ءاوجألا  تلعتشاف  داجلا  ةّنعأ  نع   
213

وتيف خت  امدنع  نأ 
ّ

ه بسحأ  ال 

ەوبأ امف  عمّشلا ، ةرارح  نم  امهشر  نادقف  هحانج  سالا   
214

سوراإ ّسحأ  امدنع  وأ  اهن ،
ءاوهلا إ  تأر  امدنع  وخ  نم  ّدشأ  ٌفوخ  َداس  ةلهّتلا ،»! إ  ٌبهاذل  َُّب  ا  نإ 

ّ
ك : - » ه خ 

.شحولا كلذ  ةؤر  ىوس  ٍةؤر  ّل  َّع  عنتمتو  بناج ، ّل  نم  طح   وهو 
.لفسأ نمو  هجولا  حفلت   حــــّلا  نم  ّإ  كلذ  رعشأ  انأو ال  طهــو  رود  ةدؤتب  احاس  م  نا 

.ي عاقلا  ُتضفخف إ  ةيهر ، ءاضوض  انَتحت  ثدحُ  ش 
ًّ يم  نع  ُتعمس  ّمث 



.فاجترا َّاس   ُتممضف  احاون ؛ ُتعمسو  انان  ُتأ  ّأل  لوّلا  نم  وخ  مظاعتف 
: لق نم  ەَرأ  مل  ام  ُتأر  ّمث 

.بناج ّل  نم  هناولأ  ةنادتملا  باذعلا  حداف  ناروّدلاو   طوبهلا 

او : - » لوق َرابلا  لعج  ، 
215

ًةاوْغم وأ  اط  ىري  نأ  َنود  ّمث  ًط  ٍءاوتسا  مّوح  يذلا  ِّيزالاو 

، ەدّس نع  ىأنم  ّطحو  ٍةرود  ةئام  طاشّلا   لما  قلطنيل  اعتم  دوعو  يوهت ،»! َنآلا  نإ 
ّ

َك ەافسأ 
ام ّمث  رادحنالا ، فراجلا  اّشلا  كلذ  َلفسأ  عاقلا ، وج إ  انلَصوأ  اذكهف  ضغلاو ، ةلا  ەؤلم 

.ُمهس رتولا  نم  قلطني  ام  َقلطنا  ّح  انيَمسج ، نم  َفّفخت  نإ 



ةع ثلا 
ّ

ةنما ةدوشألا 
امف ساعتم ، هاجّتا  ناضكري   نالصف  ةامّسلاو : ةاوغلا  وألا : ةرئادلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

نوداّوقلا .لوبيلام  ذقلا 
َ

.ر رهن  نوسطاغ   لّزلا  باحصأ  ةناثلا : ةرئاّدلا  .طاّشلا  مهدلج 
( .سيات .نوّساج  .ةاوغلاو 

،
216

لوبيلام همسا  ٌنام  محجلا   
، ددحلا نول  هلو  رخّصلا ، نم  ّبم  هل 

.ه ةطحملا  ةقلحلا 
موقت ب مجّرلا  نادملا  اذه  نم  طسولا  و 

، عاسّالا ةبك  قمعلا  ةقحس 
.اهعضوم اهبترت   لوقأس 

ريدتس ةقالا  فاحلاف 
ّ

ة هلعو ،
، رادحنالا فراجلا  ّيرخّصلا  اّشلاو  بلا  ب 

.ةع ٍةدوأ  اهعاق إ  مسقنتو 
ەذه عف  اهراوسأ ؛ ةامحل  ةددع  قدانخ  عالقلا  َلوح  هف  ْتَرِفُح  ٌعقوم  اهيلع  ودي  لا  ةروّصلاو 

فاحلا
ّ

ة اهباتعأ إ  نم  ًةّدتمم  ةغص  اروسج  عالقلا  كلت  ىرت   امو  ةدوألا  كلت  ودت  تنا  ةروّصلا 
اهّدصت لا  بلا  ّح  نطشلاو ، قدانخلا  عطقت  روخص  فرجلا  لفسأ  نع  ردصت  اذكهف  ةّجراخلا ،

.اهاّقلتتو
ُتشمف راسلا  رعاّشلا إ  فطعناو  وَْج ؛ رهظ  نم ع  انلزن  امدع  انَسفن  انيفلأ  ناملا  كلذ   

.ەءارو انأ 
قدنخلا نا  اددج ، ذعمو 

ِّ
ب ًةددج  ٍباذع  َناولأو  لق  نم  ەَرأ  مل  اسؤب  ُتأ  ملا  ةهج  نم 

.مهب ارخاز  لّوألا 
رخآلا بناجلا  انعم   نوسو  ةهجاوم ؛

ً
طسولا  نم  انيلإ  نوتأ  اارع ؛ اعمج  ەاطُخلا  نا  عاقلا   

ەذه ةمحدزملا ، هامجلا  مامأ  اودجو  ذإ 
ْ

ليلا »  » ماع امور   لهأ  َلعف  ام  عَأ ، خ 

، سرط سّدقلا  اوبهذل إ  ةعلقلا  عيمجلا إ  علطتي  ٍةهج  نمف  ، 
217

جلا ساّنلا  عل  ةلسولا 

.
218

لجلا َرطش  مهجو  نومّمي  ةناثلا  ةهجلا  نمو 
نم اهب  مهنودلج  ةبك  اطاس  لماح  ٍنورق  يوذ  َطاش  ُتأر  دَوسألا  رخّصلا  قوف  كانهو  انهو 

.ةظاظف فلخلا 
! تاّلا وأ  ذنم  مهناقس  نوعفري  مهنولعج  اونا  فك  ەاّوأ 



فن ُتلقف   مهنم  ٍدحاوب  يانيع  ْتقتلا  ُسأ  انو  ةثلاّثلا ؛ الو  ةناّثلا  ةّلا  رظتي  نا  َدحاو  ال 
: روفلا ع 

: ههجو َبسأل  قوتف 
ّ

ُتف وألا ،» ةّرملل  هجولا  اذه  ىرأ  «ال 
: ًلق اردأ  عجّرلا  َنِذأو   بّطلا ، َيدشرم  َفقوف م 

: - هل ُتلق  ذإ 
ْ

ىودج  ثك  ال  ْنلو  هَهجو ، هضفخ   
219

هسفن خ  نأ 
ّ

ه طوسملا  كلذ  َبِسح 

:
220

وكمناشا وكديڤ  نإف 
ّ

ك كآرم ، َتفّز  ْنكت  مل  ْنإ  ضرألا  ك إ  لُت  نَم  ا  تنأ  »

حضو ّنأل  لوقأس ، ضضم  ع  : - » باجأف  »؟
221

ةعذّلا ةقْرملا  ەذه  إ  ك  ءاج  نَم  ْنل 
.مدقلا ملاعلا  ركذ  ذإ 

ْ
جُ ، كاطخ 

.ةخُملا ةلعفلا  ەذه  ةاح  نم  نك  امهم  كرملا ، ةغر  ءاضرإ   ع 
222

ّبالوغ لمح  نَم  انأ 
ةنسلأ أ

ً
انيڤاسو  ونر  لت ب  الف  انب  ٌرخاز  ناملا  اذهف  انولوب  ةجهل  َدحولا  َحئاّنلا  انه  ُتسل 

ةعشج
ٌ

م   ْركذتتلف  اناهرب ، وأ  كلذ  ع  ًةداهش  َتدرأ  لف   ؛
223

ُنحن اننل  ن »
َ

ْمع  » لوقت
«. انلق

« .َنْعَُيل ٍءاس  نم  انه  امف  داّوقلا ، اهّيأ  ضما  : - » هل لاقو  طوّسلا  ناطش  ُهعَسل  اذكه  ملتي  انَو 
ٌج اّشلا  نع  ردص  ثح  انلصو إ  ٍةللق  ٍتاوطخو  دشرو ؛ قفاري  نا  ْنَم  إ  ُتعجر 

كلت نم  انجرخ  ، 
224

هنم ذلا 
ّ

ةور ع  ملا  إ  انهاجّتاو  هقوف ؛ انْدعص  ةقاشّرلا  غلاب  ّيرخص ،
.ةّدألا تاقلحلا 

: - يدشرم لاق   نودولجملا ، ّرمل  لفسأ  نم  جلا  هف  سّوقتي  يذلا  عضوملا  انغول  ىدلو 
اوراس نأل 

ّ
مه لق ، نم  مهَهجوأ  ْت  مل  نيذلا  ءالؤه  ةدالولا  ّيس  ِتارظن  لاقُ  َكرظن  ِّلخو  ْفق  »

«. هسفن ەاجّتالا  انعم  
طاّسلا تنا  يذلاو  ىرخألا ، ةهجلا  نم  انيلإ  آلا  روباّطلا  انرظن إ  مدقلا  جلا  كلذ  عأ  نمو 

.اضأ هقحالت 
: ْلأسأ اّملو  بّطلا  يذاتسأ  لاقف  

يذلا ّلملا  ىأرملل  ا  عمّدلا ؛ فرذ  نأ 
ّ

ه ودي  ملألا ال  ةّدش  نم  يذلاو  انيلإ  آلا  مظعلا  اذه  ْرظنأ  - »
ه! ظفتح  حب  ام 

.ةّبهذلا ةّزجلا  نم  ّيلولا  َمرح  بلقلاو ، لقعلا  يذلا ،  
225

نوّساج نإ 
ّ

ه
كانهو مهرخآ ، نع  ّنهلوحف  تائجلا ، تاساقلا  ءاسّلا  تداأ  امدع  سونمل ، ةرج  ّرم  دقل 

.تاخألا ةوسّلا  عيمج  ُلق  نم  ْتعَدخ  لا  ةاّشلا   
226

لسيه َعدخ  ماللا  قّمنمو  ةلحلا 
ادم ْتلان  كلذو  باذعلا ؛ عظفأ  هلع  قت  ةئيطخلا  ەذهو  ةدحوو ؛ ح  كانه  اهّخ  ّمث 



ألا
ُ

.ىرخ  َ َماقتنالا 
نوقّزمتي  ْنّمعو  لّوألا ، يداولا  نع  اذه  ةفرعم  ف 

َ
َكِفكتل هلثم ؛ َردغلا  اوبكترا  نَم  س  هعمو 

.رخآ جل  ادَنَسم  هنم  لعجو   
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اّثلا اّشلا  قّيضلا  جهّنلا  تل  ثح  انلصو  ّمث  .هئاجرأ »
.مهَسفنأ ّفألا  َراض  نوجشي  مهفونأ  نمو  اّثلا  قدنخلا  نوحوني   اسانأ  انعمَسف 

عألا اعم  احراج  دّمجتي  اهيلع  نا  لفسأ  نم  دعاصتملا  راخلا  ّنأل  ةاّطغم ، نَفعلا  بناوجلا  تنا 
.ّمشلاو

.ناملا رخّصلا ع  فُ  ثح  جلا  ةورذ  ءالتعا  نود  نم  هف  ثح ال ت  ةملظلا  نم  عاقلا 
.لا ةحار  تويب  نم  ةتآ  ودت  تالضف  ّطاغ   اسانأ  قدنخلا  عاق  انيأرو   كانه ، اندَعصف 

.بهار مأ  وه  ٌّاملعأ  ردأ  مل  ّح  ذقلا 
َ

ر سأّرلا  َلقثم  ادحاو  تأر  ّيع  َعاقلا  صحفأ  تنك  ذو 
ْ

ْنإ نأل ،
ّ

: - » ُتجأف عشلا »؟ ءالؤه  عيمج  إ  اّمم  أ  َّإ  رظّنلا  ٌمهن  َتنأ  َمل  : - » َخ 
: فشاّنلا َكرعش  كتيأر  نأ  َقبس  راذ ، تَفعسأ 

ب وهو  لاقف   .كغ » نم  َأ  يرظنب  َكّمتأ  اذلو  اول ؛ لهأ  نم   
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نيمنإ ويسلأ  َتنأ 
: هَدب هسأر 

: - يدشرم لاق   ّمث  .هنم » َعبشل  اسل  نك  مل  يذلا  لّزلا  مال  قرغأ 
َ

عاقلا  اذه   - »
لا ةثّولملا  ءاثعشلا  ةأرملا  َكلت  َهجو  كانيع  َغلت  ّح  ًلق  مامألا  إ  َكهجو  ّدمت  ْنأ  ْلواحتلف  »

.موقت ًةراتو  ًةرات  فرُقلا 
ُ

َءاص سلجتو  ةنفعلا ، اهرفاظأ  اهدلِج  شهنت 

ًةثك ْمعن ، : - » ْتاجأ َنساحم »؟ َنتأ   : - » اهقشاع اهلأس  امدنع  لا  ةرعاّدلا   
229

سيات نإ 
ّ

اه
انه .» ْتأر  ام  انتارظن  ْعنقتلو  ةعئارو ،»!



ةع ةعساّتلا  ةدوشألا 
نطاو لفسألا  مهسأر إ  ةّئاد ، رَفح  نوسطاغ   ناعمسلا 

ّ
ة لهأ  ةثلاّثلا : ةرئادلا  .ةنماّثلا  ةقلحلا  )

ناد دع  ويلجرڤ  .عشجلا  تاوبالا  ءاجه  .ثلاثلا  الوقن  االا  ةاقالم  .ناّنلا  هقرحت  مهمادقأ 
( .جلا إ 

، ءاسؤبلا هعاتأل  ا  ، 
230

رحاّسلا ناعمسل  ا 
، نورّهعُت نَم  ا  نوعشجلا ، اهّيأ 

َمَعِن هللا ةّضفلاو ، ذلا 
ّ

به َءاغتبا 
، ةلضفلا اهب  َنقت  ْنأ  لا ي 

، ملجأ نم  قوبلا  َخَفنُي   نأ  َنآلا ي 
.قدانخلا نم  ثلاّثلا  مت   متمد  ام 

، اتلا  
231

قلا انلصو إ  اّنك 
ّيرخصلا جلا  ةورذ  اندَعصو إ 
.قدنخلا طَسو  فُ ع  يذلا 

! اذه رّلا  ملاعلا  و  ضرألا ، عو  ءامّسلا  نيدُت   ّنفلا  نم  م  ةّلعلا  ةمحلا  اهتّيأ 
! ءاشألا عيمج  كتلضف  مِّسقت  ٍةلادع  ّيأو 

ةريدتسم عاسّالا ، ةواسم  تاوجفلا  ةلوخنم 
ً

ةمئاقلا  ةرخصلا  ُتأ  عاقلا  و  بناوجلا  ع 
.اهل

لاقتسال ّبملا  لمجلا  َادمعم  ، 
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اڤوج ناس  لا   تاوجفلا  نم  الو أ  رغصأ  ُدت  مل 
ادهاش اذه  ْنكلف  اهيف ؛ قرغ  نا  ٍلفط  لاشنال  نس  لق  اهادحإ  ُتمّطح  لاو  نودَّمعُ ، ْنَم 

.دحاو ّل  كوكش  لي 
.لخاّدلا   َ نا  همسج  رئاسو  بعلا  ّح  ەاقاسو  اخ  امَدق  زي  نا  اهنم  ِّل  ةهوف  نم 

وأ نارُخلا  َلاح  قّزمتل  ّح  فنعلا  ددش  ّهت  لصافملاو  بهتل  ٍدحاو  ّل  َدق  نطا  نا 
.بالللا

ي راّنلا  تنا  اذكهف  ەَدحو ، هحطس  دادتما  ًةدعاص ع  تّلا ، َنِهُد  ام  راّنلا ع  كّرحتت  امو 
.فارطألا مهباقعأ إ  نم 

ّدشأ ران  هفشرتو  هنارقأ  نم  َأ  ىّولتي  يذلاو  هُضغ  يدالا  لجّرلا  اذه  يذاتسأ  ا  وه  نَم  : - » ُتلق
فرعتسو فارجنالا ، ّهلا  ردحنملا  اذه  لفسألا ع  َكلمحأسف إ  َتدرأ  ْنإ  : - » لاقف  ةرمُح »؟

نع نأ 
ّ
فرعتو  يدّس  َتنأف  يرول  ٌةاعدم  وه  كضري  ام  ّل  : - » ُتجأف .ەااطخو » هَمسا 



إ كانه  نم  انلزنو  عباّرلا  فرجلا  إ  انتأف  .هنع » تكسأ  ام  ملعتل  نو 
ّ

ك ُدحأ ، َتاهيه  كسومان 
.تاوجفلا هلخْنت  يذلا  قّيضلا  عاقلا  لفسأ ،  راسلا 

َرفاو نا  يذلا  لجّرلا  كلذ  اهلغش  لا  ةوجفلا  انْغل  ّح  هنج  نع  لُي  مل  بّطلا  يذاتسأ  ّنل 

.
233

قاسِ
َ

ه ءالا 
ِنإ مل  الأ  قوزاخلا ، ةسورغم 

ً
ذعتت 

ّ
ب احور  ا  َكلاع  َكلفسأ  َلِعُج  نَم  ا  َتنك ، اّأ  : - » ُتأدف

َرّخؤيل هداني  ةرفح ، عورزم   رداغ  ٍمرجم   
234

ِتافاعا ّلتي  ٍبهار  لْثم  َكانه  ُتنك  .َتعطتسا »
.هتوم

باتلا ّع  َبذك  دقل  وشافنوب ؟ ا  كانه  فقاولا  َتنأ  وهأ  كانه ؟ فقاولا  َتنأ  َوهأ  : - » َحاص 

.
235

« نس ذنم 

ءُل ، 
236

ةلمجلا ةدّسلا  رّرغُت  ْنأ  نم  هلجأ  نم  َشخت  مل  يذلا  ذلا 
ّ

به نم  اع  اذكه  َتعَِشأ 
نوح هودشم ال  نوفقف  مهل  لق  ام  ِمهف  نع  نوزجع  نَم  اهيش  ُتودغف  كلذ »؟ دع  اهيلإ 

.ااوج
.ه َّع  َراشأ  ام  ُتجأف  نوأ ؛»" نأ 

ّ
بسحت  ْنَم  ُتسل  : " ةع هل  ْلق  : - » ويلجرڤ لاقف  

؟ لأس امف  هلعو ، : - » ٍكا ٍتوصو  ادّهنتم  لاق   ّمث  هَمَدق ، ٍفنع  حبشلا  كلذ  ّزه  ٍذئنآ 
ٍموي َتاذ  ُتدترا  نأ 

ّ
ْملعتلف  ةّفضلا ، ەذه  إ  َتئج  دقل  ّح  نوأ  نَم  فرعت  نأ  كّمهي  نا  ْنإ 

ّح ةبّدلا  َانبأ  دوعص  اصح ع  ُتنك  دقلو  اّقح ؛  
238

ةّدلا نبا  ُتنك  نأو 
ّ

، 
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مظعلا َبوّثلا 
.فن انُهو  َكانه  َّتلا  سك  ُتعدوأ  

.رخّصلا تاوجف  َعاق   ، 
239

ةّناعمّسلا اعّتلا  وقس   نَم  عيمج  دقري  أر  َتحت 
كلع ُتقلأ  امدنعَوه  نأ 

ّ
ك ُتسح  يذلا  كلذ  ء  ْنإ  ام  لفسأ  يوهأَس  ام  ناع  فن  انأو 

.ةأجف اؤس 
َمرطضم اسورغم  انه  وه  ّلظس  اّمم  لَوطأ  انمز  القم  انه  ُتعِضُو  انأو  ناقَرحُت  اتلظ  ََّدق  ّنل 

: مَدقلا

هلع ّغُل  ّح  ثك ، عَنشأ  ٍلاعفأ  َرزو  ًماح  ەَدنع  َسومان  عار ال   
240

برغلا نم  أس  ەَدعف 
.َّعو

كلذكف هَمامأ ، ارئاخ  لّوألا  نوّساج  كِلم  نا  امو  ، 
241

ّيباملا َدنع  ام  َددجلا  نوّساج  نوكس 
: ةّنلا ەذهب  هُتلأس  امدنع  مزل  اّمم  ارّوهت  ُتنك أ  ْنإ  ملعأ  ال  .اسرف » َنآلا  مح  ْنَم  نوكس 

؟ َحاتفملا هلإ  دهع  ْنأ  لق  سرط  سّدقلا  نم  هلإلا  دّسلا  َبلط  زونلا  نم  م  ّْخ  الأ  - »
«. ْعتا  » ىوس ائش  هلأس  مل  نأ 

ّ
ه ٌدأ 



يذلا ماقملا  كلذل  رادقألا  هْتراتخا  امدنع  ةّضف 
ً

الو  اهذ   
242

ّم نم  اوعنا  نورخآلا  الو  سرط  الو 
.ااطخلا ةلقثملا  سفّنلا  هْتعاضأ 

ؤرجت ع َكلعجف  الس ، هَتبلس  يذلا  الا  لاملا  ظفتحاو  ّقَحتسملا ، كَاقع  لت  نأل 
ّ

َك انه  َقباف 

.
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لراش كلملا 
، ةدعّسلا ةاحلا  كانه   امهب  َتكسمأ  نيذللا  سّدقملا  َحاتفملا  ُقوت  عنم  ام ف  نأ 

ّ
ه الولو 

كئالعو بّيطلا  َكعمق  نزح ، انزح ع  ملاعلا  دي  َكعشج  ّنأ  كلذ  فَنعأ ، ٍتامل  ُتمدختسال 
.راألا نأش  نم 

فقت ەاملا و  شرع  ةسلاجلا ع  كلت  ىأر  امدنع   
244

ّجنإلا اّنحوي  ركف  نا  َكلثم  ٍةاعُرِب 
: كولملا عم  ءاشحفلا 

إ احاترم  اهلع  نا  امف  ةعلا ، اهنورق  نم  اهتّوق  تّدمتساو  ةعس  سوؤرب  ْتدلو  لا  ەذه 
.ةلضفلا

! ةئم متنأو  ادحاو  اهلإ  دع  نأ 
ّ

ه ىوس  ّثولا  نع  نوفلتخت  َمفف  اهلإ  مُتعنص  ةّضفلاو  ذلا 
ّ

به نم 

يذلا نوعلا  كلذ  ل  نامإلا  إ  كؤادتها  ال  اهنع  ضّخمت  روّلا  نم  م  ، 
245

طنطسق اََه 
غلاب همدق  طْخ  حار  ناحلألا ، ەذه  همامأ  دشأ  ُتنك  امفو  تاوَبالا »؟ نم  نُملا  َلّوأ  هَتيطعأ 

.مض زْخو  نع  مأ  ٍبضغ  نع  له  يردأ  ةّوقلا ال 
ُتنك لا  ّقحلا  تامل  عقو  إ  روم  اّحم  ص  نا  نأل 

ّ
ه يذاتسأ  رأ  هل  اذه  ّنأ  دقتعأ 

.لوقأ
نود نمو  اهنم ؛ َلزن  نا  لا  قّطلا  تري  داع  ەردص ، لمح ع  امَدعو  هعارذ ، ّمض ب  اذلو 

.سماخلا عباّرلا  اّشلا  لص  يذلا  جلا  عأ  ّح  لَمح  ياّإ  هناضتحا  هعتُي  نأ 
ّح ّقشس  ەروبع  نا  يذلاو  رعولا ، فرجنملا  رخّصلا  هعضو ع  ٍقفرو  هلمِح  ٍقفرب  َحط  كانه 

.زْعملا ع 
.ددج ٌقدنخ  نا  

ْ
َفش كانهو 



نوعلا ةدوشألا 
كنم ىرقهقلا ، عجار  نوس  نومّجنملاو  نوفاّرعلاو  ةرَحّسلا  ةعاّرلا : ةرئادلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

( .اوتنام لصأ  .ەاوسو  ساست  فاّرعلا : ادق  ضع  .ظحلا  وئراقو  نوفاّرعلا  .سوؤرلا 
اددج ااذع  يرعش  َفصأ   ْنأ  ي 

نعلا ةدوشألا  ەذهل  ًةّدام  فوأ 
ّ

ر ْنأو 

.قرَغلل سّركملا   
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لّوألا يدش  نم 
ەانالا تنم  ُنياعأ  ُتنك 
فّشكت  يذلا  َعاقلا 

: قيّضلا َطسو  ةفورذم  ٌعمد  هقس  تنا  يذلاو 
ريدتسملا يداولا  َءلم  ُتأرو 

نوسو َتماص  نوكي  اموق 
.حيباسّلا عاقإ  انّدلا ع  س   ام 

: ەردص عأو  هنقذ  ةارغ ب  اّلم  ٍدحاو  ّل  اد   ي ، مههاجّتا  ُتضفخ   امدنعو 
.مامألا رظّنلا إ  نع  نجاع  اوماد  ام  يرقهقلا  عجار  ّسلا  مهيلعو  َتَيللا ، َرادتسا إ  مههجو 

.ادوجوم هسحأ  الو  كلذ  ُتأر  ام  ّنل  للّشلا ؛ نم  ٍثعاب  ةلاشلا  ەذه  ٌضع ع  رادُ  امّر 
ظفتحأ نأ  َنا   َفك  ْمحَتلف  َكسفنو  ەذه ، َكتءارق  رامث  ئرمتس  ئراقلا ، اهّيأ  َكلعجلف هللا ،
َنيعلا عمد  نا  ّح  اذكه  ةلقنم  ناسإلا  ُنحن ب  انَتروص  ٍبثك  نع  ُتأر  امدنع  َتفشان ، َّيع 

.فدّرلا تلم  ءالؤه  نم  للُي 
: يدشرم حاص   ّح  رعولا  جلا  كلذ  نم  ةرخص  ادنسم إ  ُتك ، ْلَجأ ،

ثإ
ْ

ام لهو أ  ةتيم ؛ نوكت  ام  ردق  ةّح 
ً

انه  نوكت  ةقفّشلا  لقعلا »؟ ولسم  نم  َنخألا  َتنأأ  - »
نم ىأرم  ضرألا   هل  ْتحتفنا  نَم  ْرظناو  هْعفرا  سأرلا ، عفرا  هَمح ؟ َسرام هللا  امثيح  أ  نّمم 

: ةيط لهأ 

ام ف هّنل  برحلا »؟ كت  ىرت  ا  َملو   
247

؟ سورافمأ ا  يوهت  َنيأ  إ  : - » هل نوفتهي  اونا  ّللا 
هفتك نم  َلعج  فك  ْرظنأ  هتضق  نم  ٌدحأ  تلفُ  ال  يذلا  سونيم  َبوص  ةواهلا  جحدتي  

.ءارولا سو إ  فلخلا  رظني إ  اذَوهف  همامأ ، ادع  ىري  ْنأ  َدارأ  نألو 
ّ

ه ەَردص ،

ّمث دحاولا ؛ ولت  ادحاو  ەءاضعأ  ًّوحم  نأ ، راصو  اركذ  نا  ذإ 
ْ

ەآرَم  َلّد  َفك   
248

ساست رظنأ 
.ةلوحفلا َشر  دعتسل  تكاشملا ، َيعفألا  ەاصع  ةناث 

ً
ب  نأ  هلع  نا 



، ساست نط  ەرهظ إ  ادناس   
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سونرأ هعي 

ٌةراغم ُتحت ، نومقملا  اراّرا  ُلهأ  ضرألا  ةقنتل  بهذ  ثح  ، 
250

ْول لاج  هل ،  نا  يذلا  وه 
ُ. ّل  َموجّنلاو  َرحلا  ىري  نأ  ردق  اهنم  نا  ضبلا  رمرملا  راجحأ  ەانكسل ب 

ىرخألا ةهجلا  نم  كت  لاو  ةلولحملا  اهلئادج  َتنأ ، امهارت  نيذللا ال  اهييدث  ّغت  لا   
251

َكلتو
؛ أر طقسم  نا  يذلا  عضوملا  تّرقتسا   ّمث  ضرألا ، َع  ْتدّ  لا  وتنام  َرعشأ ،  ادلِج 

.انيح ّإ  صت  ْنأ  درأ  انأف  اذلو 
.ًط ملاعلا    َ ْتماه  ّقرلا ، ناضحأ  سوخا   ةنيدم  تطقسو  اهوبأ ، َةاحلا  َقراف  امدعف 

، لوّتلا عافترا  دنع  اناملأ  نزت 
ّ

ر لا  پلألا  لاج  َلفسأ  ةح  لتس  ةلمجلا  الاطإ  اعأ   

.
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سوانب اهمسا 
يراجلا  ءاملا  انوما ، يداو  ّح  ادراغ  نم  نپألا ، َلاج  س  أو  ٍلودج  َفلأ  ّنأ  دقتعأ 

.ةحُلا َكلت 
.ناملا اوّرم  ول  هف  مهتارب  اوحنم  ْنأ  ّوڤلاو  اشب  ارو  نرت 

ْ
وت ار  ردق  ٌّلحم  طسولا  و 

أ اشلا  امثيح  وماغرو ، اشب  لهأ  ةهجاوم  اعنمو   ًمج  اّدس  قمْس  َكانه  ايكس 
.اطوبه

جورم َللخ  اهارجم  َعبتو  سوانب ، ثكملا   ردقت ع  لا ال  ەاملا  عيمج  َضفت  نأ  ّد  َكانهو ال 
.ءاخ

ونرڤوغ ةنيدم  ّح  وشنيم ، ْل  سوانب  ّسُ  دوعت  َف ال  ناَجلا ، ەاملا  ەذه  ع  ْنإ  امو 
.وپلا رهن  اهاّقلتي  ثح 

.اناحأ انسآ  فّصلا  حبص   اعقنسم  عنصتو  هف  نت  ًهس  َكانه  دجت  ّح  اثك  يرجت  الو 
نم اهيلع  امو  عرز  تاذ  اضرأ غ  َكاذ  عقنسملا  َطْسو  ْتدجو  ناملا  ةّشحولا  ءارذعلا  ِتّرم  ذو 

ْ

.ناس
ْتفلخو ْتشاع  كانهو  اهَّنف ، اهَعاتأو  ةسرامم 

ً
ناسإلا ، ب  تالماعت  نع  ادع  كانه  ْتّرقتساف 

.اهدسج َتافر 
ه طحملا  عقنسملا  ّحملا  ناملا  كلذ  اوعمتجل   تّشم  راوجلا  اونا   نَم  َءاج  ُدع ، امف 
، وألا اهْتراتخا  لا  اهمسا ،  عو  ةنيدملا ، اوداش  تارخّنلا  اهماظع  عو  ءاحنألا ، ّل  نم 

.ظوظحلا ةراختسا  نود  نم  اوتنام  اهوّمس 

.
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نومانپ ردغ  نثارب  يدولازا   نونج  عق  نأ  َلق  اددع  رفوأ  اهناس  َراص  ّمث 
سمطت ْنأ  َحمس  ّأ  رخآ ، ٍلصأ  نم  ْتدلو  نيدم  ّنأ  كعمس  إ  انت  ام  اذإ  كصوأ  اذلو 

ّح امإ  ذوحتسل ع  نو 
ّ

ه يدنع  ٌدأل  يذاتسأ  ا  ككفت  ّنإ  : - » ُتلقف .ةذك » ةّأ 
ُ

ةققحلا 
َ

.هف ةوذج  ٍمحف ال  لْثم  ەادع  ام  ّل  وديل  



دوع ام ف  ەَدحو  اذه  إف  ريدج ، ذلا 
ّ

رك وه  نَم  َمّدقتملا  ءالؤه  َب  ىرت  َتنك  ْنإ  ْلق   ْنلو 
نم ْتغرف  امدنع  نا ، َتناّدلا  هفتك  ّح  ەّدخ  نم  هتيحل  رمهنت  يذلا  كلذ  : - » َلاقف .يركف »

َسلْوأ ةراشإلا   اطعأ  نَم  سالاو  وه  افاّرع ؛ ٌدحأ ، دهملا  َقبي   مل  ّح  قغإلا  ُضرأ  اهروكذ 
.لاِحلا لّوأ  عطق 

ام ادّج ، هفرعت  ام  اذه  ، 
255

ةعفّرلا َاسأم  ام  ٍّلحم  ه   ّغتت  اذكه   ؛
254

سولروأ همسا  نا 
.اهلما اهفرعت  َتمد 

.ةرَحّسلا لَِح  عيمج  اقذاح  اّقح  نا  يذلا   
256

توكس لكم  وه  َبْنجلا  َله  ودي  يذلا  كلذو 

َطخلا ِدألا  إ  َملا  نا  ول  َبر  ال  نآلا  ّمتي  يذلا   
257

نيدْسأ كلذكو  ّانوب ، ودغ  ْرظناو 
.عفني َمدن  ُثح ال  ٌمدان  هّنلو  َدلِجلاو ،

نم ىذأ  مري  تافاّرع ؛ َنَْل  َجسْملاو  َةربإلاو  ّنهلزغم  َنكرت  اللا  ءالؤه  ظحلا  تادِكن  ْرظناو 
.بشعلاو موسّرلا  رحّسلا 

َدنع َرحلا  اسمال  ةرلا  َصن  ِبُدُه  ع   
258

هاوشأ ًّمحم  ُفق  لباق  اذوهف  نآلا ، َلاعت  ْنل 

.
259

ةلشإ
: ارد رمقلا  َحبصأ  ةحرالا  َءاسم 

امف مل ، نا  اذكه  .ةملظملا » ةاغلا  َكناعأ   املاط  نأل 
ّ

ه كتراذ ، اذه   ظفحت  ْنأ  ي 
.س 



نوعلاو ةداحلا  ةدوشألا 
مهدراطو قراحلا  نارطقلا  نوسّمغم   نوشرملاو  نوّهملا  ةسماخلا : ةرئاّدلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

بذاأ .فوخلا  رعش  ناد  .طاّشلا  ضواف  ويلجرڤ  .اول  نم  اخ  .فطاطخلا  طاّشلا 
( .طاّشلا امهبحاص  ويلجرڤو  ناد  يذؤملا .» ذلا 

َّ
ن
َ

ب »
ىرخأ ءاشأ  نع  ثّدحتم  ەاوس ، نم ج إ  اذكه ،

، ەذه اهلم  اهب  ّغتت  ْنأ  عت  ال 
ذلا

ّ
ةور انغل  امدنعو  نَئاس ، اّنك 

، لوبيلامل ةلاّتلا  ةّوهلا  ةؤرل  قوت 
ّ

انف
، ةددجلا ةلطالا  اهتاحانم 

.مالظلا ةيجع  اهُتيفلأ  دقلو 
، ةّقدنبلا نفّسلا   عنصم  امو  

فثلا نارطقلا  ءاتّشلا  غ   ثح 
، ةرِخّنلا براوقلا  ءالطل 

، ةحالملا ةرداق ع  تداع  ام  لا 
؛ ًط باعلا  ترخم  لا  بارملا  قوقش  ّدسل  كاذو  هراق  ممل  اذه  فني  ءانثألا  كلت  و 
؛ ًاح مهغ  رفْضو  فداجم  نورخآ  عنصو  ەاوس ؛ ٌدحاو  َرّخؤملا  قرْطو  َمودقلا  رِّمسُ  اذه 

: ةعألا وفري أ  رخآو  طسوألا  عاّلا  قتري  ٌدحاو 
ّل نم  نطّشلا  ه  قّبدتت  كمس  نارطق  لفسألا  غ   نا  ّلإ  ٍّنف  ل  ران  لعف  ال  اذكهف ،

.بناج
.ةشمنم طوقّسلا  دواعت  ّمث  خفتت  نالغلا ؛ نم  ةدعاصتملا  تاعاقفلا  ىوس  هف  الو أ  ەارأ  تنك 

.ُتنك ثح  نم  هلإ  َبذتجاو  راذح »! راذح ، : - » يدشرم َحاصف   لفسأ  رظّنلا إ  معنأ  ُتحُر 
َدب افم ، ٌفوخ  هكُي  يذلاو  هنم  َبرهي  ْنأ  ي  يذلا  رطخلا  ةؤرل  فوهلملا  لجّرلا  ُّتفتلاف 

.رخّصلا قوف  اضار  انءاج  دَوسأ  هنول  اناطش  انءارو  تأرو  ةؤّرلا ؛ لجأ  نم  هلحر  رّخؤي  نأ ال 
ّ

ه
! ايهر ەآرم  نا  م  ەآ 

! هَحانج ادراف  همدق  اففخ ع  ةّشحولا ، ددش  هتارح  اد    مو 
.َمدقلا بَصع  نم  ه  وه  كسمأو  فْدر ،

َ
ه ثي  نا  امثآ  تتانلا  تخماّشلا  هفتك  لمح ع  نا 

: انج قوف  نِم  َحاص 

!
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اتز ةسّدقلا  خيش  نم  دحاو  اذَوه  ، 
260

« رّلا بلخملا   » اهّيأ - »



: هلاثمأ اهُتألم  لا  ةنيدملا  ەذه  نخآ   نع  ثحلل  مأ  عاقلا   هِقلأ  

كانه ەاقلأو  ن »
َ

.ْمَع بلقنت إ  ام  ناع  لاملا  لجأ  نم  مهؤال   ؛
262

وروتنوب ّإ  نوشرم ، اهيف  ّللا 
.اّصل ِهِّقعت  هنم   عأ  ٌبل  اموي  ْقلطُ  مل  رعولا ؛ رخّصلا  َكلذ  َع  رادتسا  ّمث  َلفسأ ،

: اوفته جلا  متحملا  طاشلا  نل  ذق 
َ

ار ًءولمم  حطّسلا  داع إ  ّمث  اذه ، َسطغف 

دت تنك ال  اذإف  ، 
264

ويكس رهن  ام   انه  حَبسُ  الو   
263

! نام نم  انه  هل  ام  سّدقملا  هجولا  - »
: - هل اولاقو  فاّطُخ  ةئم  نم  أ  ەوزمه  ّمث  .نارطقلا » حطس  َّنَرهظت ع  الف  انتافاّطُخ ، تخت  نأ 

«. ةْفخ كلذ  ْلعفتلف  ّشغلا  َتردتقا ع  ام  اذو  ّغم  انه  صقرت  ْنأ  «ي 
رودقلا  َطسو  تافاّقُعلا  محللا  سمغتب  مهيدعاسُم  نورمأ  ذإ 

ْ
اذه  فالخ  نوخاّطلا  فّتي  ال 

.وفط ال 
ٍةرخص ءارو  فرُقلا 

ُ
ءاص سلجتلو  ضمتلف  انه ، نأ 

ّ
ك ٍدحأل  ّبي  ال  ّح  : - » بّطلا َيذاتسأ  لاق 

، ءاشألا س  فك  فرعأ  انأف  ْفَخت ؛ الف  قَحلُ  ، ْنأ  نكم  يذلا  ىذألا  نا  امهمو  مهنع ؛ كفخت 
، سداّسلا اشلا  غل  امدنعو  جلا ، فَرط  َزواجتو  راس  ّمث  .ةّداشملا » ەذه  َلْثم  ُتضخ  ْنأ  َقبسو 

.ةقثاو ةهبج 
ً

ضرْع  نأ  هلع  نا 
، ةأجف لّسلا  لأسل  قوت 

ّ
ف انيكسم  باللا  قحالت  امهب  نيذللا  فصاعلا  ىأرملاو  بضغلا  كلذو 

.اهل مهفطاطخ  هل  اوّصو  جلا  تحت  نم  طاّشلا  َكئلوأ  هل  نا 
ْ

ى
منم ٌدحاو  ْمّدقتَيل  متافاّطخ ، قخت 

َ
ْنأ  َلقف  اراّدغ ! مُدحأ  ُك  ال  الأ  : - » مهب حاص  هّنلو 

ذلا
ّ

ن
َ

ب  " هلإ َّهذلف  : - » اعمج اوخَف  .نَعطأ » ْنأ  نا ي  ْنإ  كلذ  دع  اومحاو  ْعمسَلو ،

»؟ اعفن كلذ  هدج  َوأ  : - » ادّدرم اذه  هلإ  ءاجف  مهَنامأ  قافر 
ُ

ه َمزلو  اذه  كّرحتف   
265

"!« يذؤملا
نم اذكه  انِمآ  انه  إ  س  تنك  نأ 

ّ
يذؤملا " ذلا 

ّ
ن
َ

ب  " اهّيأ بسحت  َوأ  : - » يذاتسأ هل  لاقف 
ادحأ يرأ  ْنأ  ءامّسلا  نم  ق 

ُ
َِ دقلف  من ، انوعد  ٍتاؤم ؟ رَدق  الو  ةّهلإ  ةئشم  نود  نم  متامْجه ،

لاقو همدق  دنع  هفاّطُخ  طقس  ّح  اذه  ناطّشلا  فلص  ٍذئنآ  َراهناف  .بعرُملا » برّدلا  اذه 
َلاعت جلا  روخص  ءارو  اصفرقم  سلجت  نَم  ا  : - » يدشرم لاقف   .ٌدحأ » هْسمل  ال  : - » نخآلل

نأ ُتشخف  ةوطخ ، ّم  طاشلا  عيمج  مّدقتف  اع ؛ هلإ  ُتهذو  ُتضهنف  .قثاولا » ءودهب  ّإ 

اوأرو عطقم ، ٍدهع   
266

انورپا اولخأ  دقو  فئاخ  ةاشملا  سمألا  ُتأر  اذكه  مهدهع ؛ اوضقني 
.نفغ ءادعأ  طاحم  مهسفنأ 

.خلا ُّيل  نا  ام  يذلا  مهآرم  نع  يرظنب  دحأ  انأو ال  هل  سج  يدشرُم  ُتقصلأ 
: هقفرل ٌّل  لاقو  مهتافاّطُخ  اوضفخف 

كلذ ّنأ  َدب  .عضوملا » اذه  نم  َفَقعُ  ْنأ  ي  ْلجأ ، : - » اوباجأو ەزجع »؟ هّسمأ ع  ْنأ  دتأ  - »
اهّيأ ًهم  الأ  ًهم ، : - » لاقو رادتسا  ام  ناع  يدشرم  إ  ثّدحتي  حب  ام  نا  يذلا  ناطّشلا 

: انل لاق  ّمث   
267

"!« ثعشألا "
ْنلو .هلما  امّطحم  عاقلا  لتس   سداّسلا  جلا  ّنأل  رخّصلا  اذه  قوف  مّدقتلا  نكم  سل  - »



حيتس دعلا ، سل  ُرخآ ، ٌج  ةرخّصلا : ەذه  َيذاحم  اَهذاف  كلذ ، عم  ّسلا  نادت  امتنك  ْنإ 
268

اماع نوّتسو  ةّتسو  ناتئامو  فلأ  لمتا  تاعاس  سمخ  ەذه  انتعاس  َدع  سمأ ، .اّرمت  ْنأ  امل 
.قّطلا ەذه  تمّطحت  ْنأ  ذنم 

؛ مهعم اهذا  نارطقلا ؛) قوف   ) سّفني نَم  َكانه  نا  ْنإ  ىرأل  اجر  ضع  ةحانلا  ەذه  نم  لسرأس 
« .ادأ ءوس  اموّسم  نل 

اهّيأ َتنأ  كلذكو  جَهألا ،" حّملا   " اهّيأ َتنأو   
269

" ضفخلا حانجلا   " اهّيأ مامألا  إ  : - » أد ّمث 
.ةعلا َلصف  ةكئاّشلا " ةحللا  وذ   " دوقسو سّلا ،" بللا  "

و َباّنلا » بلا  رخلا  و« بللا » نثرب  و« ثبخلا » نتلا  و« اضأ  ّيوايللا »  » ِبهذلو
.اذه نونجملا  بهصألا »  » و برطقلا » »

ال ةفملا  ىرخألا  ةرخّصلا  ّح  َملاس   - ناذه ضملو  هل ، ّغملا  نارطقلا  لوح  نئاد  اوشِّف 
« .قدانخلا فا 

ّ
ة ٍملث ع 

فرعت َتنك  ْنإ  فَخ ؛ نود  نم  نيَدحو  ضمنلف  الأ  ىرأ ؟ يذلا  اذه  ام  ەاذاتسأ ، او  : - » انأ تلقف 
، نانسألا نوفْ  مهت  الفأ  كتداع ، ام ع  اهبنم  َنآلا  َتنك  ولف  .هف  بغرأ  انأف ال  َبرّدلا ،

»؟ ىألم ددهّتلا  مهبجاوحو 
ّيلغملا ّقح  كلذ  نولعف  مه  اوؤاش ، ام  مهنانسأ  نوفْ  مهعد  عفت ؛ نأ  َكدرأ  ال  : - » لاقف 

ٍةراشإ ەاّإ   اّضاع  هناسل  ًّوأ  َجخأ  ٍدحاو  ّل  ّنل  راسلا  ةحان 
َ

ّسلل  اوهجّتا  ّمث  .اسملا »
.اقوب هِترخؤم  نم  َوه  َلعج  مهدئاقل ، ح 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
ولوپماچ .طاّشلا  لصف  .ّغملا  نارطقلا  نوشرملا   ةسماخلا : ةرئاّدلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

( .طاّشلا فافختسالا  .نورخآو 
، مهَمَِخ نووط  ناسرفلا  ُتأر  ْنأ  َقبس 
، مهِتاّوق نوضرعتسَ  وأ  ٍتاراغ  نوّنشو 

؛ اناحأ ةاجّنلا  اعمط  َراه 

270
ورأ لهأ  ا  مئاحنأ  ُتأر   نأ  َقبس 

، ةّسورفلا تاناجرهمو  ئاّدعلا  عئالط 
، قُرّطلا مهَوْدع   وأ  لاجّرلا  تازرام 

، اروط سارجألاو  ًةرات  قاوبألا 
، عالِقلا نانو  لوبّطلاو 

؛ غلا فارعأ  وأ  انعئاط  بَسَحِ 
ٍتاراشب رِحُت  ةنيفس 

ً
الو  بجعلا ، قوبلا  اذه  نم  ٍءادنب  نوس  ًةاشم  الو  اناسرف  ّطق  َرأ  مل  ْنل 

.ةّلف وأ  ةّب 
.ةعلا طاّشلا  ةحص 

َ
انبهذ 

.
271

مَهّنلا َباحصأ  ِةناحلا  سّدقلا و  ءرملا  بحص  ةسنلا  وه   ْنلو  ةيهر !
ً

ةقفر 
ً

اهل  او 
.هَطْسو نوقح  اونا  نَمو  قدنخلا ، كلذ  هح  ام  ّل  ىرأل  ەَدحو  نارطقلا  اهبنم إ  ُتنك 

ٌمثآ نا  اذكهف  مهتيفس ، ذاقنإ  اولواحل  اهروهظ ، اهسقتب  حّملل ، تاراشإ  فالدلا  قلطُت  امو 
.قرب ِةضمو  نم  ّلقأ  تخ   ّمث  هملأ ، نم  َفّفخُل  ەرهظ  نع  اناحأ  فشك 

، مسجلا رئاسو  اهمئاوق  ةفخمو 
ً

ءاضفلا  اهمطخ   ةعفار 
ً

عدافضلا  إ  ةْرِب  ّفاوح  ىرت ع  امو 
َسطغلا اودواع  ّح  ةكئاّشلا » ةحللا  وذ   » بق ْنإ  ام  ْنل  بناج ؛ ّل  نومثآلا   فقو  اذكهف 

.نالغلا َتحت 
صوغو عدفض  ثكم  ْنأ  ثدح  ام  رظتي ، ادحاو  افجترم -  كلذ  نم  يداؤف  حب  امو  ُتأرو - 

: عأ إ  ەّرجو  جللا  ەرعش  هفاّطخ   كْش  هلإ ، برقألا  ناو  بللا ،» نثرب  ب«ـ اذو  رخآ ،
.ءام َبل  ىرأ  نأ 

ّ
ُتسحف 

: طاّشلا كئلوأ  عيمج  ءامسأ  فرعأ  ُتنك 
: نوثداحتي امف  مهيلإ  ُتغصأو  اوتخا  امدنع  اهُتظفح  ف 

َ
دقل

ٍتوص خ  نا  اذكه  ەدلِج ،»! َّنخلسَلو  همحل  َكتافاّطُخ   َفقْعت  ْنأ  ْلَمعا ع  ُبهصأ ، ا  - »



.عالملا كئلوأ  ٍدحاو 
اذكه  َطقس  يذلا  سالا  اذه  وه  نَم  َتعطتسا ، ِنإ  فرعت ، ْنأ  يذاتسأ  ا  ْلواحتلف  : - » ُتلقف

: باجأف هلصأ ، نع  هلأسو  هنم ، يدشرم  ف 
َ

انَد .هئادعأ » ةضق 

.
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اراڤان ةلمم  ُتدلو   نإ 
ّ

- »
داسألا دحأل  امداخ  ّأ  ْتلعج 

.هلاومألو هسفنل  ٍفِلتُم  قساف  نم  ْتدلو  ْتناو 
اذه هنمث   نآلا  عفدأ  يذلا  ءاشرالا  ُتأد  كانهو  ودلات ؛ بّطلا  كلملا  ةّصاخ  نم  ُت  ّمث 
ردق ع فك  ەَرعشأو  ّقح ، رخ  اان  هِمف  َناج  ال  نم  َجخ  يذلا  رخلا ،»  » ُەاتأف .نوتألا »

.دحاو ٌبان  هقمت 
متنأ امثيح  اوقا  : - » لاقو هعارذ  هقّوط  ةكئاّشلا » ةحللا  اذ   » ّنلو ةرّ ؛ ٌططق  ه  ْتطاحأ  رأفلا 

: هل لاقو  يذاتسأ  َتفتلا إ  ّمث  ەُعأ ،» امنب 
: يدشرم هل  لاقف  .ارإ » نورخآلا  هقّزم  ْنأ  َلق  اهتفرعم  بغرت   َتنك  اذإ  ىرخأ  ءاشأ  نع  ُهلس  - »

؟ نارطقلا تحت  اعاق  تّلا  دحأ  فرعتأ  مثآلا  َكئلوأ  ب  - »
خأ نلف  هَق  ارومطم  ُتق  َتيل  او  اراج ، ْمهل  نا  ادحاو  ُتقراف  ٍللق  ذنم  : - » كاذ باجأف 

ّح هّ ، حبّشلا  َعارذ  فّقلتو  انلَمتحا »! ام  َأ  ام  الأ  : - » ّيوايللا لاقف  .تافاّطُخ » الو  َبلاخم 
ةعلا دئاق  ّنل  امهيَتلر ، نم  قاس ،

َ
ه فقْع  ْنأ  ثبخلا » ّنتلا   » ّمه ّمث  ةقْزم ، هنم  َعطتقاو  هقّزم 

.ددهّتلا اهؤلم  ٍتارظن  هلوح  نم  َقلطأ 
.هحرج متي  لازي  ام  نا  يذلا  لجّرلل  لاؤسلا  راظتنا  نود  نم  يدشرم  هّجوت  ًلق ، اوأده  امدنعو 

نإ
ّ

ه : - » باجأف اشلا »؟ اذه  إ  اتآ  هنع  لحّرلا  َتأطخأ  نإ 
ّ

ك لوقت  يذلا  اذه  وه  نَم  - »

ام مهلماعف  هتضق ، اوراص   ەدّس  ءادعأ  نا  ءاشرالا ؛ لقْعم  ارولاغ ، نم  ، 
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اتيموغ بهاّرلا 
.هنوحدتم َّللا  َلعج 

.رالا ل ب  اغص  ال  اشرم ، نا  هئاعأ  ا  و  لوق ؛ ام  ارارحأ ، مهيلع  أو  لاملا  مهنم  ذخأ 

.ناسل امهل  ّل  ايد ال  نع  ماللا  نمو  ورودوغول ، نم   
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ناز لكم  دّسلا  هلإ  ثّدحتي  نا 
ّمهَي ْنأ  نم  خأ  ّأ  الول  ماللا  لطأس  ُتنك  هنانسأ ؛ فْ  يذلا  رخآلا  كلذ  ْرظنا  ەافسأ ، او 

: نعطلل بّهأتو  هَيع  ريد  نا  يذلا  برطقلا » « ـ مهدئاق ب َفتهو  .أر » ةورف  عانا 
: اعزف ُدعَ  ءولمملا  ذعملا 

َّ
ب فنأتساو  ثبخلا »! روزرّزلا  اهّيأ  انه  نم  ضما  - »

بلاخملا  » ِدعتتل ْنل  مهب ، امتسف  ّيدرامول  وأ  ّيناسوت  اعمس  وأ  اَت  نأ  امتدرأ  ْنإ  - »
، مدقتسأس اذه ، ام  ٌسلاج   انأ  امفو  مهتمقن ؛ نم  احصأ  فاخ  ّح ال  ًلق ، ّع  ةرّلا »
« .اّنم ٌدحاو  نارطقلا  َجراخ  علط  امدنع  ةداعلا ، لعفن   ام  فّصلا ، دّرجم  ةعس  مهنم  دحاولا ، انأ 

ركف يذلا  ركملا  ف 
َ

اوعمسل : - » لوقو هسأر  ّزهي  وهو  همطخ  سّلا » بللا   » عفر ماللا  اذه  َدنع 
: ءاهّدلا ەزوع  نا ال  يذلا  رخآلا  ّنل  لفسأ »! سطغل إ  هف 



حنجلا  » ْكلامتي ملف  .باذعلا » نم  ادم  افر  بلجأ ع  ذإ 
ْ

ركملا  ددشل  لعفلا  نإ 
ّ

: - » َباجأ
: هقافر اضراعم  هل  لاقو  هسفن  ضفخلا »

.نارطقلا قوف  نوأس  ٍةدحاو  حانج  ِةقفخ  ل  اوْدع ، ك  َقحلأ  نلف  َتسطغ  َتنأ  ْنإ  - »
نع انه  عمسس  ئراقلا  اهيأ  .كَدحو » انبلغتس  َتنك  ْنإ  ىف  كذالم ، اّشلا  نكلو  َناملا ، ِكنلف 

: ًق هفرْعت  مل  ٍقاس 
.أ بّهتي  ْنَم  مهلّوأ  ناو  ىرخألا  ةهجلا  هيع إ  ٌّل  َتفتلا  دقف 

: ةظحللا َزاهتنا  ّيراڤانلا  َنسحأف 
.مهتّطخ نم  رّرحتو  زفق  ةّرغ  ّمث ع ح  ٍةّوق  ضرألا  ثّشو 

ٌقِحالل ّإ  : - » خ وهو  عفدناف  ةوفهلا ، َبّس  يذلا  كلذ  اصوصخو  مهتلز ، نم  ةعلا  بأتاف 
ەردص  اذه  َعفرو  لفسألا ، كاذ إ  صاغف  َفوخلا : َقبس  نأ  تاهيه  ةحنجألاف  اثبع : ْنل  ك »!

: هناط
اقناح دوعّصلل  خألا  دوعف  ّيزالا  بق  ْنإ  ام  ّوتلل  صوغ  ذإ 

ْ
كلذ  فالخ  ّيلا  ّطلا  فّتي  الو 

.اموزهم
، مِثآلا َتلفُ  نأ  ًِمآ  ملؤملا ، لصفلا  كلذ  هَضاغأ  دقو  حانج ، ِةقفخ  جَهألا » حّملا   » امهَقحلف

كشاو هَلاخم ، هقفر  إ  جَهألا » حّملا   » َهّجو ّح  رملا  تخا  ِنإ  امو  هقفر ؛ َكراعُل 
.قدنخلا َقوف  ناناطّشلا 

عقنسملا كلذ  ةّس  
ً

نانثالا  ىواهتف  بلخملا ، نعطلا  قذح  َنيعلا ؛ ّداح  اقشا  نا  رخآلا  ّنل 
.روف يذلا 

تنا ام  طرفل  ضوهنلا  لجأ  نم  ناعرطص  انا  اثبع  ْنل  امهنب ؛ ةرارحلا  ِتلّصف  ام  ناعو 
.ةجزل ةحنجألا 

مهتافاّطُخ عم  رخآلا  اّشلا  إ  مهنم  ةعرأ 
ً

لسرأف  بتكم ، هقافرو  ةكئاّشلا » ةحللا  وذ   » نا
نثالا  قرَغلل 

َ
مهفطاطخ  اوّدمو  كانه ، نمو  انه  نم  ناملا  اوطه ع  ةعّلا  قئافو  اهل ،

.دلِجلا َتحت  ا 
ْ

اش دق  انا  نيذللا  جَللا ، كلذ 
.مهل اذكه  َكَِتلم  مهانكف 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
نارعاّشلا .صاصّرلا  ةنّطمو  ةّهذم  تاراّفغ  نودتري  نوقفانملا  ةسداّسلا : ةرئادلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

( .افاق ةقع  .نادعّسلا  ناهاّرلا  .قفانملا  بكوم  .سداّسلا  قدنخلا  ناهي إ 
، قيفر َنود  َتماص ، نيَدحو ،

هَفلخ اثلاو  مامألا  اندحأ إ  نَئاس ، انضم 
.بورّدلا ناسشنارفلا   ناهّرلا  س  ام 

، كاذ طاّشلا  راجِش  َداعأو 
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پوزيإ ةاح  يرطاخ  إ 
؛ رأفلاو عدفّضلا  نع  ملتت  لا 
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« ن

َ
ْمَع  » و « َ  » هاشت امف ال 

نراق
ّ

ا نحن  ام  اذإ  ناتياحلا  هاشت  اذكهف ال 
.ةاهّنلاو امهنم  َءدلا  ٍهان  ركف 

، ىرخأ نم  ةركف  قثبت  امو 
، ەاوس كفت  لّوألا  َيكفت  نم  َدلو  اذكهف 

.فوخلا نم  ه  رعشأ  ُتنك  ام  َفعاضف 
.نوجعم َنآلا  نأ 

ّ
مه ّكشأ  الو  اونيهأو  اّنم  ٍبس  اوعِدُخ  دق  طاّشلا  كئلوأ  ّنإ  : - » ركفأ ُتلعجف 

بنرألا بللا  لعف  اّمم  ةّشحو  أ  اننوقحالَسف  مهتّط ، ءوس  إ  بضغلا  نا 
ْ

َفاض ام  اذإف 
: اهبنم فلخلا  ُتثّبلتف   بعّرلا ، نم  افجاو  يرعَش  عامج  ّسحأ  ُتنك  .هلع » ٌضاق  وه  يذلا 

؛ اننوبّقعتي نإ 
ّ

مه .طاّشلا  نم  ٌفئاخل  ّإف  َتنأو  انأ  انئافخإ  ْحلفت   مل  ْنإ  يذاتسأ ، ا  : - » ُتلقو
كَتروص ُتسكع  امل  ريدصقلا  ّطملا  ماجلا  نم  ُتنك  ول  : - » َلاقف مهلّختأ  ام  طرفل  مهعمسأ  انأو 
يرافأ حناوس  ْتدحّتا  كرافأ  حناوس  ّنأ  كلذ  .كحور  ةروص  َنآلا  لقتسأ  اّمم  َعأ  ةّناّلا 

.دحوأ امسر  َكلتو  ەذه  نم  ُتعنص  دقل  ّح  اهجوو ، ةكرح 
ً

اهْتهباشو 
ةدراطملا انيدافَت  رَخآلا ، قدنخلا  إ  هنم  عن  ثح  لوّلا ، ع  اس  نمألا  اشلا  نا  اذإف 

غ ةدورفم ، ٍةحنجأ  انيلإ  لقم  مهتيأر  امدنع  اذه  هعوم  ضرع  نم  تنا  نك  مل  .ةلّختملا »
.انيلع اوضقل  اّنع ، نيدع 

ةنسلأ ـق  اهَ ىرتو  ءاضوّضلا ، اهظقوت  امدنع  ّمألا  لعفت  ام  ةأجف ، هعارذ  ب  يدشرم  ذخأ 
ُغ اهيّطغ  الو  ، َ اهسفنب  اّمم  أ  ه  ةمومهم 

ً
قوت ،

ّ
ف نود  نم  برهتل  اهنبا  لشنتف  ناّنلا ،

لا ةردحنملا  روخّصلا  كلت  َقوف  ەرهظ  ع  َقلزنا  فرجنُملا  اّشلا  عأ  نم  ّمث  دحاو ؛ صمق 
.اّتلا قدنخلا  نم  اناج  ّدس 



، اهساأ نم  اهباقا  ردق  ةلّجعتم 
ً

ةنوحاط ، َبلاود  ضرألا  ريدُتل ع  ٍةانق  َع  ٌەام  رجَت  مل  ُّطق 

.هقفر هَنبا ال  ُتنك  ول  ام  ەردص ، ياّإ ع  ًماح  اّشلا  كلذ  يذاتسأ ع  لعف  اّمم  َعأ 
خل داع  ام  هّنل  قوف ؛

َ
ان ذلا 

ّ
ةور َنولتع  اوراص  ّح  ضَفخنملا  كلذ  َضرأ  ەامَدق  ْتسمال  ْنإ  امو 

ع ةردقلا  نم  مهْتمرح  سماخلا ، قدنخلا  ع  َءاقر  مهْتعضو  لا  هللا  ةانع  ّنأ  كلذ  اهوركم ؛
.هتحَراَُم

نَهولا مهآرم  عو  ا ، ةدئو ، خ  ناملا  لوح  نورود  ءالّطلا  مهولع  اموق  انيقتلا  كانه 
.بعّتلاو

ريد ناهّرلا   هدتري  ام  زارط  ع  ةلّصفم 
ً

نيعلا ، ع  ُلت  سالق  تاذ  ادَرُب  نودتري  اونا 

.
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ْول
ُدَرُب ودتل  ّح  لقّثلا  غلا  صاصرب  ْتَنِّطُ  لخادلا  نمو  َلا  َرهبتل  ّح  ةّهذم  جراخلا ،  نم 

.ّشقلا نم  اهبناج   إ 
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كريدف
! رهّدلا دأ  اقِحاس إ  افطعم  هل  ا 

َتحت حزاّرلا  لا  كئلوأ  ّنلو  انجش ؛ ىألملا  مهتاحانمل  ەانا  انؤلم  ًامش ، مهعم  انْردتسا  ّمث 
.رخآ ًصف  ًةوطخ  انوطَخ  امل  تلن  اّنك  ّح  ًءاطِ  ّسلا  اونا   لاقثألا 

كَ س  امف  َتلجأو  ةفورعم ، هلاعِف  وأ  همسا  ٍدحاو  َتع ع  ول  اذّح  : - » يدشرمل ُتلقف 
ناودعت نَم  ا  ًهم ، الأ  : - » انئارو نم  فتهي  ةّناسوتلا  ملتن  انَعمس  دقو  مهدحأ  اذو  .كلوح »

! ملظملا ّوجلا  اذكه  
: بطاخو ّإ  يدشرم  َتفتلاف  .يدنع » كتلاض  حاص  ا  َتدجو  امّر 

«. ەوْطخ عاقإ  ِْ ع  ّمث  ەْرظتنا ، - »
ةروعوو لمِحلا  امهقوع  ْنلو  بحاصم ، ةغّرلا   َمعفم  ناودي  انا  نثا  ُتأرو  ُتفقَوف 

.قّطلا
َتفتلا ّمث  ةفش ، تنب  اسني  نأ  نود  نمو  علا  فرط  نم  ًط ، َّإ  نارظني  احار  الصو  امدنع 

: امهنب امف  الاقو  رخآلل  امهدحأ 
ادتري نأ  نود  نم  اذكه  ناس  زاتما  ّيأف  تّيم  انا  اذو   ٌّ. نأ 

ّ
ه اذه  ةرجنح  ةكرح  نم  ودي  - »

: الاق ّمث  لقثلا »؟ َبوّثلا 
« .َتنأ نَم  انل  لوقت  نأ  َكلجخُ  ال  اذه ، سالا  قفانملا  ِلفحم  إ  آلا  ّاسوتلا  اذهّيأ  - »

: امهُتبجأف
يذلا يدسج  انه  انأو  ةمظعلا ، ةنيدملا  كلت  لمجلا   ونرألا  ةفض  تعرعرتو ع  ُتدلو  نإ 

ّ
- »

.امئاد نا  
؟ هل ملألا  اذه  امنجو  رطْق ع  نَم  ا  امتنأ  نَم  ْنلو 

: امهدحأ باجأف  رَّلا »؟ اذه  املع  ثدحُ  ٍباذع  ّيأو 



اذه اهلصافم  ثدحُت  ثح  لقثلا  نمل  نو 
ّ

اه صاصّرلا ، نم  ةعونصم  ةّهذملا  ةدرألا  ەذه  - »
.رّلا

انْتراتخا دقلو   
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وغنيدول همسا  اذهو  ونالاتا  دأ  انأ  انولوب ؛   
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" ءادعّسلا ناهّرلا   " نم اّنك 
.نثالا نحن  َكتيدم 

ثأ
َ

ر لازي  ام  ثح  بدّتلا  اّنسحأ  دقلو  اهيف ؛ مالّسلا  ظفحل  دحاو  راتخا  ق  نا  فرُعلا  ّنأ  عم 
: ُتأدف .وييدراغ » َلوح  اظوحلم  كلذ 

ةثالثب ضرألا  َبِلُص ع  ذعم 
َّ

ا اتَفشا  ّيع  ّنأل  افرح  فضأ  ملو  ...امرو » ّنإ  ناهاّرلا ، اهّيأ  - »
.داتوأ

.ةّوق ادّهنتمو  افز  هتيحل  اقلطُم   همسج ، ءاضعأ  عيمج  ىّولتف  آر 
: لاقو  كلذ  ونالاتا إ  بهاّرلا  هناف 

باذعلا ٍدحاو إ  ٍلجر  لاسرب  ّيسفلا  َحصن  نَم  وه  ه  قّدحت  يذلا   
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رَّمسُملا لجّرلا  اذه  - »
ُنزي م  ٌرباع  ّرم  امل  ّسحُ  ْنأ  هلعو  برّدلا  ةعراق  اراع ع  ىرت  ام  ٌحورطم  وه  .هل  بعّشلا  نع 

دوهيلل نا  يذلا  عمْجملا  ءاضعأ  ا  ةحص 
َ

قدنخلا  اذه  هتاذ   باذعلا   
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ەُرهص ّلتي  قوف 
َ

.ه

ەافنم ةارّزلا   ەذه  لْثم  بولصملا  لجّرلا  كلذ  مامأ   
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اشِهَد ويلجرڤ  ُتأرف  .ءاقّشلا » َةرذ 
.ّيدألا

: هل لاقو  َبهاّرلا  بطاخ  ّمث 
اذه اهنم  انيل  َحن  نأ  ردقن  ةرغث  نم  انيم  نع  َنا  ْنإ  انْخت  نأ  كل  ٌحام  لهو  كؤوس  الأ  - »

: - كلذ باجأف  ةواهلا »؟ ەذه  نم  انلاشنا  إ   
284

دوّسلا ةكئالملا  ّرطضن  نأ  نود  نم  ناملا ،
.باذعلا ةدوأ  عيمج  قوف  ّدتمت  ةرخص  ىلا  ةرئاّدلا  نم  علطت  رّوصتت  اّمم  برقأ  »

.هّطغت الو  قدنخلا  اذه  ةمودهم   نأ 
ّ

اه ىوس 
.بِناجلا َرِدحنم  عاقلا  نم  ولع  يذلا  ماطُحلا  قوف  اقترت  ْنأ  نكم 

: لاق ّمث  ةظحلل ، هسأر  ائطأطم  يدشرم  َف 

« .رخآلا بناجلا  مثآلا   فقْع  يذلا  كلذ  افز  ّإ  انيلع  وري  مل  - »
وبأ َوه  ل  ٌبذا ، نأ 

ّ
ه اهنم  ةّمج  لئاذر  ناطّشلل  ّنأ  انولوب  ُتعمس   ُتنك  : - » بهاّرلا لاقف 

، ەاّحم ءلا  َضع  بضغلا  ركع  دقو  ةراّج ، خ  يدشرم  راس  ماللا  اذه  ع  .اّرط » بذاألا 
.تَيلاغلا هَمدق  َرثأ  افتقم  لاقثألا ، َتحت  حزاّرلا  كئلوأ  انأ  ُترداغو 



نوعلاو ةعاّرلا  ةدوشألا 
ّمث ادامر  نوطقسف  افألا  مهغدلت  تاّناحوّرلا  وقراس  .صوصللا  عباّسلا : قدنخلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

( .وف اڤ  .قاّلا  قدنخ  .بعّصلا  رملا  .ناد  بارطضإ  .ةّلا  مهتأه  نودعتس 
، ةنسلا علطَم  نم  ةفلا  ەذه   

، ولدلا جب  اهرعَش   سمّشلا  سمغت  امدنع 
، راهنلا َفصن  لللا  مهتلو 

، ضرألا عيقّصلا ع  مسري  امدنعو 
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ضابلا غلالا  هققش  ةروص 
، ًط هتشر ال ت  َراثآ  ّنأ  ىوس 

، ناعطقلا أل  ەَزوعأ  يذلا  حالفلا  ضهني 
، ضابلا احشّم  هل  فّلا  ىف  رظنو 

ّمث لعف ؛ ام  يردل  داع  ام  سا  ِلْثم  هظح ، نارألا  َبدنيل   هتب  إ  دوعو  ذخف ،
َ

ه بف 
ەاصع كسمف  ٍتاعاس ، عض  ەآرم   ّغت  دقو  ملاعلا  إ  يف  هلمأ ، عجسو  جورخلا  دواع 

ناع هنل  اطضم ، هنبج  ُتأر  امدنع  ةشخلا  يذاتسأ  ألم  اذكهف  هجاعنِب ؛ رملا  جخو إ 
: حجلا همسل ع  عضو  ام 

لفسأ ُلق   نم  هلع  هُتيأر  يذلا  قيقّرلا  حململا  كلذ  ّإ  َتفتلا  مّدهتملا ، جلا  انغل  امدنعف 
.لجلا

. َكسمأو  اّلم ، ماطُحلا  َصّحفتو  هَسفن  َرواش  دق  كلذ  لق  ناو  هعارذ  َحتفو 
ٍةبك ٍةرخص  عأ  لمح إ  انَو  افلس ، رمألا  ارِّبدتم  ماودلا  ودو ع  ركفو ، لمع  نَم  ِلْثمو 

: لاقو  ىرخأ  ٍةرخص  َرظن إ 
غلابف دَُلا ، الل  اقط  كلت  ْتنا  ام  .كلمتحت » تنا  ْنإ  ًّوأ  بِّرج  ْنل  َكلتب ، ادّج  ْكّسمت  - »

.رخآ ٍّيرخص إ  ٍءوتن  نم  دعصن  نأ  اعفد ، عأ  عفدملا إ  انأو  ففخلا  وه  انعطتسا ، ةعصلا 
اّمأ هل ، ثدحس  نا  ام  يردأ  الف  ىرخألا ، ةحاّنلا  هنم   قأ  ةحاّنلا  ەذه  نم  ترملا  نك  مل  ولو 

.ُتله ُتنلف  انأ 
نأ ٍداو  ّل  بكرت  نم  نوك  ثح  َكلت ، فّسلا  بلا  ةهوف  َبوص  اهلما  لمت  لوبيلام  ّنأل  ْنل 

.ةرخص رِخآ  اهدنع  زْت  لا  ذلا 
ّ

ةور اخأ  انغل  نإف 
ّ

ان رخآلا ، ضفخني  امف  هَناج  ُدحأ  َقمْس 
دنع ُتسلجف  دعأ ، ذلا 

ّ
باه عطتسأ  مل  ّح  ادَهجم  تئرلا  َفن   نا  عألا  ُت   امدنع 

.وصو لّوأ 
َتحت الو  شاّلا  ع  سولجلا  امف  لَسلا  َكنع  درطت  نأ  َنآلا  نم  ي  : - » يذاتسأ لاقف  



ناخّدلا  رثأ  ارثأ  ضرألا  ع  فلخ  ٍدجم  نود  هتاح  قفنأ  نَمو  .اموي  دجملا  كردُت  ةطغألا ،
مل ام  كراعملا ، عيمج  منْغ   يذلا  ركفلا  َكسواسو  ْرهقتلو  ْقِفُتلف  .ءاملا  ع  دَّلا  وأ  ءاوهلا 

.طاّشلا نع  انلحر  نأ 
ّ

ان ك  الف   ؛
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لَوطأ ًْرَم  َنآلا  كلس  ْنأ  .ەدسج ي  ةأطو  هْعزعزت 
« .اسرد َكل  كلذ  ْنكلف  عمس ، َتنك  اذو 

ه: رعشأ  ُتنك  اّمم  ىوقأ  سَفن  نع  ُتْبأو  ُتضهنف 
ارعوو اقّض  نا  يذلا  َبرّدلا  جلا  كلذ  ع  انلسو  .ٌيوقو » ٌعاجشل  نإ 

ّ
اّه ، : - » هل ُتلقو 

.قباّسلا برّدلا  نم  ارادحنا  أو  اسعو 
نكت حلف   نأ  َنود  رخألا  قدنخلا  نم  اعتي  ٍتوص  اذو  انهو ؛ ودأ  املتم  ال  مأ  ُتنك 

ادَ ملتملا  ّنل  ةّوهلا ؛ زاتج  يذلا  جلا  ةورذ  تعأ  تنك  نأ 
ّ
عم  لوق  نا  ام  يردأ  ال  تامل ؛

.ودْع نَم 
: ُتلقف ةملظلا ؛ َللخ  عاقلا  ناَت   ّ ال  ٍناسإ  َيع  ّنل  ُتنحناف ،

انه عمسأ  امف  رادجلا ؛ اذه  نع  ْطهنلو  رخآلا  ّيرخصلا  روّسلا  َتهذ إ  ول  اذّح  يذاتسأ  ا  - »
: باجأف .ء » يأ  ّبتأ  الو  لفسألا  ىرأ   نإف 

ّ
مهفأ ، الو 

نود نم  ٌلمع  هلع  ّدري  ْنأ  ي  ًْدع  ًاؤس  ّنأل  لعفلا ؛ غ  باوج  اذه  ع  َكتآ  نل  - »
: هلمأ قدنخلا   َ َفشكناف  نماّثلا ، اّشلا  محتل  امثيح  ەاصقأ ، نم  جلا  كلذ  انلف  .باطخ »

.امد جلثُت  اهاركذ  لازت  ام  ثح  ةارغلا  نم   َ ٍفانصأ  عافأ   نم  ةفخم  اسادأ  هف  ُتأر 

ءاطقر وأ  ةراّفح  وأ   
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ةزاّفق ىرخأو  ةنّخدم 
ٌ

باعث  اهيف  دلوي  نا  لف  اهلامرب ؛ ايل  ّنَرخفت  الأ ال 
ايثأ الو  ال   نوعاّطلا ، ِثُخ  ِتاذ  افألا  ەذه  لْثم  نع  ّطق  ْتضّخمت  ام  ف  عافأ ، كلذكو 

.رمحألا رحلل  ةرواجملا  ءارحّصلا  الو  ال 
، ف

َ
نوعز ٌةارع  ٌموق  ضكري  نا  اقلا  موؤشملا  جيجعلا  كلذ  و 

:
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سمش داّع  الو  ٍأجلم  مهيدل  َلمأ  ال 
ٍدَقُع مامألا   ْتعّمجتو   اهبانذأو  اهَسوؤر  مهزاجعأ  ْتشأو   مهيدأ ، ءارولا  إ  عافأ  ْتقثوأ 

.ةثك
قنعلا هف  محتل  يذلا  عضوملا  هْتقخاو   اّنم  ٍبق  ذعم 

ّ
ٍب ع  فأ  تّضقنا  ٍةّرغ  عو ح 

.فتلا
هعادَت دعو  ادامر ؛ هلما  ّرخ  مث  قحاو ، َبهتلا  ٍءا »  » وأ واو »  » ةاتل تقولا  نم  مزل  اّمم  ّلقأو 

.لق نم  هل  نا  يذلا  هلش  ّوتلل  داعتساو  دامّرلا ، هسفن  ءاقلت  نم  عّمجت  ضرألا ، اذكه ع 
لأت  ال  ةنس ؛ ةئامسمخلا  نم  برقت  امدنع  ثعت ، ّمث  تومت  ءاقنعلا  ّنإ  ءامحلا  راك  لوق  اذكه 

.خألا اهُطامق  نيدراّنلاو  ّرُملا  نمو  لاهلاو ، نالا  عمد  نم  يذتغت  ل  اشع ، الو  احمق  اهتاح 
، ناسإلا ّلش  ٍءاد  ِلعف  وأ  ضرألا ، إ  هذج  ٍناطش  ِةّوق  فك ، يرد  ال  طقس  نَم  لْثمو 



اذكه رظني ، امف  دّهنو  هنم ، اع  يذلا  مظعألا  قلقلا  نم  َلا  َغئاز  هلوح ، علطتي  ضهني  امدنعو 
.ضوهّنلا َدواع  ذإ 

ْ
مِثآلا  نا 

َنا ْنَم  يدشرم  هلأس  ەذهك ! ٍتا  ِكماقتنا   هّجوت  امدنع  ةّهلإلا  ةّوقلا  اهتّيأ  ِكاسقأ  ام  الأ 
: َباجأف

ُتبحأ انأف  ًغ  ُتنك  اّمل  .اذه  بهّرلا  يداولا  قلح  اناسوت   نم  ُتطقس  ٍدع  ٍدهع غ  ذنم  - »

« .قيلَ يذلا  َيرْجح  اتْس  تنا   ؛
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وف اڤ  شّحوتملا  ّإ  .ناسإلا  ةاح ب  مئاهبلا ال  ةاح 
: يدشرمل ُتلقف 

ٍفنع َلجر  سمألا  هُتأ  دقلف  ناملا ، اذه  ه   ْتقلأ  ةئيطخ  ّيأ  هلَسو  َفني ، ّأ  هل  ْلق  - »
« .ءامِدو

هلع َمسرا  يذلا  ەاّحمو  هحورب  يوحن  ّبأا  ل  مهفلا ، مدع  عمس  يذلا  مِثآلا  رهاظتي  ْملف 
امدنع اّمم  َأ  سؤبلا ، اذه  َياّإ   َكتأجافم  نم  ذعتأل 

ّ
ب نإ 

ّ
: - » لاقو  ملأ ؛ يزخلا  ٌروعش 

.ىرخألا َةاحلا  ُتِلُس 
: لأس ام  َضفرأ  نأ  ردقأ  ال 

ةقّلا ًطا  َياوس  َمِهُّتاو  ةلمج ، ٍفَحُت  نم  ةسنلا  هْتَوح  ام  ُتهن  نأل 
ّ

لفسألا  انه   ُتعضُو 
.دعَ امف 

امل كنذأ  ْحتفتلف  ةملظملا ، نامألا  ەذه  نم  َتجرخو  َثدح  ام  اذإ  اذه ، يآرم  َعّتمتت  ّح ال  ْنلو 
: ْعمسلو َكؤبنأ  ه 

، اهبعشو اهنناوق  ةسرولف  دّدجت  ّمث  ، 
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اءد دوّسلا  نم  اتْس  ولختس 
ءاجوه ٍةفصاع  ىرجم  و  ةركتعم ؛ َبئاحس  ةّطم  

ً
ةقعاص 
ً

ُسرام  بذتجس  ارغام  يداو  نمو 
لاني ثح  ةّرغ ، ح  ع  َمامغلا  ةقعاّصلا 

ُ
قّزمتف  ونشيپ ؛ ضرأ  ع  ةكرعم 

ٌ
موقتس  ةددش ،

.مهرِخآ نع  َضبلا  ُمامِحلا 
!«. ملألا َك  افِصاع  ّدتشل  اذه  كل  ُتلق 



نوعلاو ةسماخلا  ةدوشألا 
.هاقعو وف  اڤ  فدجت  .عافأ  إ  نوخوسمم  صوصللا  عباّسلا : قدنخلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

( ناو
ْ

.مهخاسم ةسرولف  صوصل  .سوا  سورطنقلا  .اتْس  عــــقت 
، ماللا نم  ّصللا  غف 

َ
امدنع 

،
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ةقرو ت ةئيه  هد ع  عفر 
!« اذه َكل  ّبر ، ا  ەذخ  : - » َفتهو

قادص افألا  ضحمأ  ُت  حلا  كلذ  ذنم 
: لوق اهلاح  ناسل  ّنأو  هقنع  لوح  ْتّفتلا  اهادحإ  ّنأل 

ّح ةّوق  مامألا  نم  اهسفن  َلوح  ناو 
ْ

تدقع هعارذ  ىرخأ  ْتطاحأو  دملا ؛»! ملتت  ْنأ  درأ  ال  - »
.اارح ُعيطتْسَ  َداع  ام 

ِتقف ِتمد  ام  فتخت ، ملو ال  ادامر  قس  ْنأ  نرّرقت  ىرت ال  ا  َمل  اتْس ، ا  اتْس ، ا  ِكل  اّت  الأ 
؟ كفالسأ َعيمج  ّلا   

نم ىوه  يذلا  كلذ  ّح  الو  اذكه ع هللا ، ةلاعتم 
ً

احور  َرأ  مل  محجلل ، ةملظملا  تاقلحلا  ّل   

.
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ةيط راوسأ 
: افتاه ء  اضغ  َكانه  رطم  اسورطنق  ُتأرف  ةفش ؛ تنب  سني  ْنأ  نود  نم  رارفلا  لاذأ  ذال  َّمث 

اهلمح ع نا  لا  ەذه  ردق  باعث  ْتفرع   
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امّرام ّنأ  بسحأ  ال  حقولا ؟ كلذ  َنيأ  َوه ؟ نيأ  - »
، هحانج ادراف  انيّت  لمح  نا  هئالعو ، هفتك  دادتما  عو  .ناسالا  اّحم  أدي  ُثح  إ  ەرهظ ،

« .هقال نَم  ّل  رانلا  حفل 

لجلا كلذ  ونينڤأ ، نم  ةرخص  تحت  ىرجأ  املاط  يذلا  ، 
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سوا اذوه  : - » يذاتسأ لاق 
.مدلا نم  ٍتاح  قيتعلا ،

نع ّفكف  اق ؛ هنم  نا  بك  عيطق  نم  ركملا  غلاب  اهب  ماق  ٍةقل  دحاو  جهن  هقافر   عم  س  ال 
ّإ وه  ّسح  مل  ٍة  ةئام  هل  َددّس  امّر  يذلا  لقره  ةواره  تحت  ةظحللا  كلت  ةنئاّشلا   هلاعف 

نكن ال مل   
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حاشأ ةثالث  انتحت  نم  ْتعلطو  سورطنقلا ، تخا  اذكه  ملتي  انَو  .« 
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اهنم ع 
: انب ْتحاص  ّح  لق ، نم  اهانأ  يذاتسأ  الو  انأ 

.اهب ّإ  اروصحم  انهانا  ْدع  ملو  ثدحلا ، نع  كلذ  قوتف 
ّ

انف امتنأ »؟ نَم  - »
مسا اهدحأ  َقطن  نأ  ناحألا ، ضع  ةفدّصلا  ثدح  ام  َثدح  ْنلو  اهنم ، ادحأ  فرعأل  تنك  ام 

ذلا
ّ

نق ب  صإ  ُتعفر  يذاتسأ ، هلإ  ص  ّح  ٍذئنآ ،  
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»؟ ناش
ْ

اف  َ نيأ  : - » ًئاق رَخآ 



.فنألاو
ال هُتيأر ، يذلا  فن  انأ  نأل ،

ّ
شهدم ، نم  اذه  امف   لوقأس ، ام  ِقيدصت  ئراق   ا  َتأطأ  لف 

.كلذ قّدصأ  داأ 
حوّرلا اهمسج  لما  محتلتو  بت  مادقأ ، ّتس  فأ  يذ  ثالثلا ،  حاورألا  رظّنلا إ  نعمأ  انَبف 

.وألا
.هّدخ اهَبانأ   ْتسرغ  ّمث  هعارذ ، تطاحأ  تّيمامألاو  هَنط  ْتكسمأ  َيَطْسولا  اهيمدق 

فلخلا  نم  هْتَشو  تثالا ، ب  نذ 
َ

اهَب ْترّرمو  تّيفلخلا ، اهيَمدق  هذخف  ع  ْتقطأ  ّمث 
.تَيللا

نئالا ءاضعأ  لوح  ەءاضعأ  عفُملا  شحولا  كلذ  ّفل  ام  بْرقلا  اذه  لْثم  ًةرجش  ٌبالل  ْقناع  مل 
ناودي اتا  رخآلا  الو  دحاولا  الف  امهناولأ ؛ ْتجماو  نخاس  عمش  نم  انا  ول  ام  اقصالت  ّمث  رخألا ؛

: ًْق انا  ام 
نوك دَوسأ ، ح  ُدع  َراص  نك  مل  ناد ، ٌنول  ةقرولا  افش  ع  ةرارحلا  اعوفدم  مّدقتي  املثم 

.ضاب ّل  تخا 
: اخَو نارخآلا  هلإ  َرظنف 

!« نثا الو  ادحاو  دعت  مل  نإ 
ّ

َك ! 
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ّغتت فك  ولنأ ، ا  ەاّوأ  - »
ال هف  َشَّوش  ٍدحاو  ٍهجو  نارهظ   طلتخم  هجوب  اذو  اسأر  ّإ  الشل  ناسأّرلا  دع  مل 

.هجولا
َرُت مل  ءاضعأ  إ  ردصلاو  نطلاو  ناقاّسلاو  ناذخفلا  َبلقناو  ناعارذ ، نّوكت  ةعرألا  فارطألا  نمو 

ق
َ

.ٌط ُلق  نم 
وْطخ ْتدعتبا  ةلاّشلا  ەذه  عو  امَدعو ، َتثا  خيسملا  ةروّصلا  تدو  ْتشالت  ٍةقاس  ةئيه  ّل 

.ُم
ةهيش

ً
ەاوس ، جسوع إ  جاس  نم  لقتْت  لاو  دهّصلا  ماّأ  ظقلا   اهدلج  لا  ةاظعلا  ودت  امو 

َط إ  فحزت  و  ةضاغ  ٌةغص  فأ  ْتد  اذكهف  قّطلا ، عت  امدنع  قْلا  ضموب 

.لفلف ةّحك  نوللا  ةباو  ءادوس  ، 
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نَخآلا

ْتّرخ ّمث  امهنم  ادحاو  غدل 
َ

ْت ، 
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ٍةّرم لّوأل  ءاذغلا  هنم  ّلتن  يذلا  مسجلا  نم  عضوملا  كلذ  و 
.لفسأ هَمامأ إ 

نَم لْثم  ضرألا ، ع  مدقلا  َخسار  بءاثي  أد  ل  ةفش  ِتنب  ْسني  ملو  غودلملا  اهيلإ  رظن 
.ّحلا وأ  ساعّنلا  همهادُ 

َجماف افثك  اناخد  هحرج  نم  اثلاو  هف  نم  دحاولا  َجخأ  ّمث  هلإ ؛ اذه  َرظنو  شحولا  إ  َرظن 
.ناخُد ٌناخد 



ام إ  َّغصلو  سويدسان ، نعو  سولباس  كسملا  نع  ملتي  ذإ 
ْ
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سوناول َنآلا  ِتمصلف 
.انأ نانك  نم  قلطنس 

اذهو عبن ، كلت إ  لّوح  ەرعِش  نا   لف  ، 
302

سومدقو ازوترأ  حتس  ذإ 
ْ

سويدڤوأ  َّمصلو 

ْنأ تأهلا  نم  ٌّل  ردقت  ثح  تَهجاوتم  َتعبط  ّطق  ْخسم  مل  وهف  ەدسحأ ؛ انأف ال  فأ  إ 
.اهّتدام ألا 

ُ
ىرخ َلداُت 

.همَدق ال  ّمض  َحــــجلاو  تكوش  نذ إ 
َ

اهب رطْش  فألا  َلعج  ٍبترت  تقم  نانثالا  َلصاوت 
ةّأ ادا ع  ماحتلالا  ِدع  مل  ٍتاهينه  عض  ثح   اذكه  ەاوس  اوضع  ناذخفلاو  ناقاّسلا  َمحتلاو 

.ةمالع
دلِج نا  ەدلِج ، َنال  عو ح  كانه ؛ ًةدوقفم  ْتراص  لا  ةروّصلا  ذخّتي 

ُ
انه  حار  قوقشملا  ذلاو 

ّ
ن
َ

ب
.بلصتي َكاذ  ِهفدر 

صلقتت ام  ردق  نالطتس  تصق ، اتناو  شحولا ، َدقو  طإلا ، نالخدت   عارذلا  ُتأرو 
.ەاعارذ

رَخألا وضع  نم  ّمث  لاجّرلا ؛ هفخُ  يذلا  وضعلا  َكلذ  اتراصو  ناتّيفلخلا  نامَدقلا  ِتجمدنا  ّمث 
.نامَدق ْتَعلط  سالا 

نم ەاّإ  افتان  دحاولا ، دلِج  ومني ع  رعَّشلا  ًعاج  ٍةددج ، ٍةحسم  َنثالا  نّول  ناخّدلا  نا  امفو 
نا لا  ةنوعلملا  امهتارظن  افرح  نأ  نود  نم  ضرألا ، اّثلا ع  طقسو  ٌدحاو  ضهن  رخآلا ، دلِج 

.اهنم ىأرم  لّدي  امهنم  ٍّل  مطخ 
هّدخ نم  نانذأ  هل  ْتعلط  كانه  ةعّمجتملا  ةّداملا  نمو  غدص 

َ
ه همطخ إ  امئاق  نا  نَم  َبذتجاو 

مجحلا ناتفّشلا  ِتَخفتناو  افنأ  هجولل  َعنص  فلخلا ، إ  ْبهذ  مل  يذلا  ضئافلاو  َشرفْنملا ،
.بولطملا

؛ نرقلا
َ

عقوقلا  لعف  ام  نذأ ،
َ

ه هسأر  إ  َبحسو  مامألا  إ  همطخ  َعفد  اقلتسم   َ نَمو 
ناسللا كلذ  َمأتلإ  رَخآلا  ىدلو  نثا  َرطشا  ماللا  اردتقمو ع  ادحاو  ُلق  نم  نا  يذلا  ناسللاو 

.ناخدلا قوتو 
ّ

ف قِلفنملا ،
.ملتي امف  هئارو  نم  قصي  رخآلاو  يداولا ، َع  رفْصت  َو  برهت  اشحو  ْتَخسُم  لا  حوّرلا  اذو 

: هقفرل لاقو  ددجلا  ەرهظ  هل  رادأ  ّمث 
« .قّطلا ەذه  انأ   ُتلعف  ام  ٍفارطأ  ةعرأ  وزووب ع  َضكري  ْنأ  درأ  - »

ام اذإ  َيرذع  ُتدهاش  ام  ةارغ 
ُ

ْنكتلو  خِسَّمو ؛ لّدي  وهو  كاذ  عباّسلا  قدنخلا  لمِح  ُتأر  اذكه 
لق

ً. عالا  َيدِب  ّطش 
برهلا ع  اردق  مل  امهف  طونق ، نم  باصأ  ام  ْنك  امهمو  ّيع  بارطضا  نم  نا  امهم  ْنل 

:
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وتاناش وشوي  ّبتأ  ثح ال  هَّومم 
ا هَنيكت  نَم  وه  رخآلاو  .ْخَسمُ  مل  يذلا  دحولا  وه  نا  عمتجم ، اوؤاج  نيذلا  ةثالثلا  قافّرلا  ب 
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ڤاغ



نوعلاو ةسداّسلا  ةدوشألا 
ذعملا

َّ
نوب .ةسرولف  عــــقت  .ناّنلا  نوفوفلم  بذلا  وحصان  نماّثلا : قدنخلا  ةنماثلا ، ةقلحلا  )

( .هتومو ةخألا  هتلحر  ةاح  د  سلوع  .سلوع  ةاقالم  .راّنلا  مهوسكت 
ةمظعلا ةدوهشم  ِتمد  ام  ةسرولف ، ا  ِعنأ 

، رحلاو ةسالا  كاحانج ع  قفخل  ّح 

! محجلا انم ع  ِكمسا  ماد  امو 
، كناعأ نم  ةسمخ 

ً
صوصللا  ُتأر ب 
يزخلا رعشُ  ام  اذهو 

.ابك اف  ِتنأ  هنم  جت  نل  امو 
، قدِّصلا حاّصلا  دنع  قطني  ملحلا  نا  ْنإ  ْنل 

بق اّمع  فرعتسف 

.مهركذأ نورخآو ال   
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وتاري ِكل  ەوجرت  ام 
، ەُدعوم َفزأ  ف 

َ
دقل ُلق  نم  َعقو  ىذألا  اذه  َنا  اذو 

، اموتحم هعوقو  ماد  ام  َّنَعقلف 

.لأ هنم  دادزي  خيشأ  ام  ردقف 
.رأ لعجو  هلإ  يذاتسأ  ّرج  انلزن ، امدنع  رخّصلا  انل  اهأّه  لا  تاجرّدلا  كلت  عو  انقلطنإ ،

الول وطختِل  مدقلا  نكت  مل  جلا  روخصو  ةراجحلا  ءان  ةلزعنملا ب  قّطلا  كلت  س   انَو 
.نيدَلا ةنوعم 

اّمم َأ  يركف  حامج  حبأف  ُتأ ، ام  إ  يرطاخ  دوع   ذإ 
ْ

ملأتأ  ُتحرب  ام  َنآلا  ُتملأتف و 
ْتحنس ام  اذإ  فن  ەرأ  لو ال  ةلضفلا ، ةامح  ِنود  نم  َوْدعلا  لصاوي  ّح ال  لعفأ ، ْنأ  ُتدتعا 

.ام ةه 
ٌ

ةانع هللا  نم  وأ  باولا  دحأ  نم   
هفخ الو  ههجو  نولا  ُلعشم  انيلع  هف  ضرع  يذلا  تقولا  حّفلا ،  ةباّرلا  حــــس ع  امو 
ضْرع ٍلوقح   ِتاعاري  ضوعلل ، اهنام  ةاّذلا  اهيف  خُت  لا  ةعاّسلا  ىف ،  لَوطأ ، انمز 

ەذه ّل  ًءاضم  نماّثلا  قدنخلا  َكلذ  نا  اذكهف   ؛
306

مورلا فطقو  هل  َراهنلا  ثرح  ُثح  يداولا 
.عاقلا ّبي  امثيح  ُتلصو  ْنإ  ام  اهُتأ  لا  لَعّشلا 

ةماقتسا  رت  و  داِجلاو  اهقالطنا  اّلإ   ةع 
َ
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ةبّدلا هل  ْتَمقتنا  يذلا  كلذ  ىأر  امو 
: ةغص ٍةاحسك  ولعت  ةلعّشلا و  ىوس  ْنأ ي  هيع ، اهَعت  ذإ 

ْ
ْردق ، مل  ّح  ءامّسلا ،

ّل فوج  و  ْتمَنغ ، اّمع  فشكتِل  َةدحاو  ال  ةواهلا ، ِفوج  س   ناّنلا  َكلت  تنا  اذكهف 



.مِثآ نا  اهنم  ٍةدحاو 
فدأ

َ
.ْع اّملو  ُته  ُتنل  ةّوق  ةرخّصلا  ْثّشأ  مل  ّا  ولو  ذلا ،

ّ
ةور ُتلتعا  َرظّنلا ، نسحأ  ُتنك ، 

: لاق  ەانا  اعلطتم  يدشرم  آر  اّملو 
: هُتبجأف .اهقرحُ » ام  ثدتت 

ّ
ر ف  ناّنلا ، ەذه  ةعاق   حاورألا  ّنإ  - »

ناو  كلذ  ُتظحال  ْنأ  َقبس  نأ 
ّ
َدب  انيق ؛ دادزأ  انأف  لوقت  ام  ئاق 

ً
َكعمسأ  امدنع  يذاتسأ ، - »

: كلأسأ نأ  ّين 
سلويْتإ اهيف  عضُو  لا  ةقرحملا  نم  ةعلاط  نأف 

ّ
اه اهالعأ  ةقولفملا   راّنلا  ەذه  ام  

: باجأف  
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»؟ هققشو

إ اعم  ناس  انا  ام  باقعلا  إ  ناهذ  اعم  اذكهو   ؛
309

دمويدو سلوع  ذعُ 
َّ

ب اهيف  - »

ةرذ ْتجرخ  اهنم  لا  ةرغّثلا  َعنص  يذلا  ناصحلا  ِةلحل  ناكي  امهارت  ةلعّشلا  َلخاد   ؛
310

بضغلا
.ةلنلا ناموّرلا 

هْتفخأ  دق  ستث  هّمأ  تناو  ةتيم ، لخأ و  رت  لازت  ام  امادد  ّنأ  ْتلعج  لا  ةلحلل  ناكي 
.اجّوزتو امادد ، خألا ، ةنبا  هتقشعف  سوس ، كلم  ىدل  ءدلا 

.ةداورط لخأ   عم  دع  ادم  امادد  تومتسو 
: هل ُتلقف  .مويدالا » ةق  نع  نارّفكو 

 - افلأ لداع  ًءاجر  ءاجّرلا -  دعأو  كوجرأ  انأف  يذاتسأ  ا  ناّنلا  َطسو  ماللا  ناردق ع  انا  ْنإ  - »
« .ةغّرلا اهيلإ  عفدت  م  ىرت  فأ 

َ
ام ةقلفنملا ؛ ةلعّشلا  اّنم  بقت  ْنأ  انه  رظتنأ  نأ  نم  عنمت  ّأ 

: باجأف
دقلف ملتأ ، عد  .كناسل  َكلغ  نأ  نم  راذح  ْنلو  هلَقأل ؛ ّو  ءانّثلا ، رفاوب  ريدجل  كءاجر  ّنإ  - »

.«
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كتامل ناردزي  دق  امُهف  َّينانوي  انا  نألو 
ّ

امه دت ؛ ام  ُتكردأ 
: أ ام  ملتي  هُتعمس  َيتاؤم ، يدشرُمل  ناملاو  تقولا  ادَ  ُثح  ةلعّشلا إ  ِتلَصو  امدنع  ّمث 

ّلق ٌلضف  نا   وأ  امَدنع ، اقاقحتسا  اح  ُتلن   ُتنك  ْنإ  ةدحاو ، ٍةلعش  نط  نانثإلا   اهّيأ  - »
َتومل َبهذ  َنيأ  امنم  دحاو  ْلقلو   اّرحتت ، الف  ةعفّرلا ، ابأ  انّدلا  ُتتك   امدنع  دي ، وأ 

لعف ام  سمهي ، وهو  فجتري  ةقعلا  ةلعّشلا  كلت  نم  عألا  عفلا  َلعجف  .هَسفن » َخ  امَدع 
.حــــلا هقّرؤت  لعشم 

: لوق أشأو  اتوص  َقلطأ  ثّدحتي ، ناسل  لْثم  ىرخأ ، ةهج إ  نم  هتورذ  كّرحُ  انَو 

اهبهي نأ  لق  ، 
313

اتياغ َبرق  َكانه  ٍةنس  نم  َأ  ْتزجتحا  لا   
312

نع س ُتلحر  امدنع  - »
ْنأ نا ي  يذلا  بجاولا ، ّبحلا  الو  خيّشلا ، ەاجُت أ  ةفأّرلا  الو  با  قر 

ّ
ة الف  مسالا ، اذه  نإ 

ْ
سا

لا ءىواسمو  انّدلا  ابخ  َصأ  ْنأل  سامح   َّ اوبلغ  ْنأ  اوردق  ةداعّسلا ، بولني  بهي 
رجهت مل  لا  ةرداّنلا  ةرمّزلا  نمو  ٍةنيفس  نم  ّإ  ادحو  حتفملا ، قيمعلا  َرحلا  ُتكرف  مهلئاضفو ؛



.ادأ
اهطح ام  لسغ  لا  ىرخألا  رزجلاو  ايد ، ةرجو  برغملاو  اناسإ ، ّح  ئطاشلا  ُتأرف 

.رحلا

َەدنع  
314

ُلقره َكرت  يذلا  قّيضلا  ّرمملا  كلذ  انغل  امدنع  خئاشو  ًءاط  انحصأ  افرو  انأ  اّنك 
: دعأ ناسإلا  بهذ  ّح ال  هتمالع ،

.ةتس ُتزواجت  ُتنك  لامّشلا  نعو  ةلشإ ، يم  نع  ُتكرتو 
نم اقُلا  ەذه  اومرحت  ال  الأ  رطاخملا ، فالآ  زاتجا  َبرغلا  مُتغل  نَم  ا  َوْخإ  : - » ْمهل ُتلق 

.سمشلا معاّتا  هنوكردت  يذلاو  نوكسملا  ملاعلا غ  كلذ  راتخا  نم  انّساوحل  ةقالا  ةظقلا 
: لّوألا مراذ  نا 

َ
ه ام  اولّمأت 

ُتسّمح زجوملا  باطخلا  اذهب  .ةفرعملاو » ةلضفلا  ءاغتبال  ل  مئاهبلا  َلثم  شعلل  مُتْقِلُخ  ام  نإ 
ّ

م
، قّلا ةحان  انتيفس  ؤجؤج  انْردأو  مهحأ ؛ ْنأ  ارداق ع  ُدع  ْدعأ  مل  ّح  راحإلا  ةلصاومل  افر 

.امود راسلا  َنخام إ  نونجملا ، ناطلا  كلذل  ةحنجأ  انفذاجم  نم  انلعجو 
ةحفص قرافِل  َنا  ام  ثح  طوبهلا  نم  انبطق  ناو  رخآلا ، بطقلا  ِموجن  عيمج  لّمأتي  لللا  نا 

.ءاملا
.كلت ةيهّرلا  انتلحر  اّنك   ْنأ  ذنم  َملظأ  اهردقو  روّنلا  ءاضأ  ٍتاّرم  َسمخ 

ثم
ً. ُلق  نم  هل  َرأ  مل  ّح  ّولعلا  َقهاش  ادَ    

315
ٌناد ٌلج  دعُلا  انل ع  َحال  امدنع 

اهْتلعج انتيفس ، مِّدقُم  ْتَو  ةفصاع  ْتلقأ  ضرألا  ف 
َ

نم احاون  بلقنا  ام  ناع  ٌحف  اناشَغف 
ەءاش ام  مِّدقُملا  تقرغأو  ءاوهلا ، الاع   ؤجؤجلا  تعفر  ةعاّرلا  و  تاّرم ؛ ثالث  َەاملاو  رودت 

 « .ُرحلا انيلع  َقبطنا  ّح  اذكه  ،  
316

رَخآلا



نوعلاو ةعاّسلا  ةدوشألا 

اد ودغ  ءادتهإ  .امور  ةلود  .ولفتنوم  اد  ودغ  .بذلا  وحصان  ةنماّثلا : ةرئادلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )
( .ّطنملا ناطّشلا  .نماثلا  وشافنوب  رود  .ولفتنو 

، ببحلا رعاّشلا  نم  ٍنذب 
اّنع دعتت  ةلعّشلا  تحار 

، ماللا نم  ٍدم  الو  ةئداهو  ةمقتسم 
ً

، اهءارو أت  ةناث  ةلعش  اذو 
اهتورذ انرظن إ  بذتجتو 

.اهنع رداّصلا  شَّوشملا  توّصلا 

، ءدلا َراخ   يذلا   
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ّْقّصلا روّثلا  َكلذ  لْثمو 
حاونب لْدعلا ، نم  َكلذ  ناو 

، هسفن وه  ەدْمِ  ەاّوَس  ْنَم 
، وديل ّح  ذعملا 

َّ
ب توص  حني  حار  ّمث 

، ساحّنلا نم  اعونصم  ِهنوك  ع 
؛ هل ملألا  انوعطم 

؛ ران َسسه  ْتَلقنا  اجرخم ، الو  ناّنلا ، َع  اهل  اذفْنم  ءدلا  ةنحلا   تامللا  ِدِجت  مل  ذإ 
ْ

اذكهف ،
ىدل اهيف  اهثَدحأ  لا  تاّزهلا  كلت  اهيف  ْتثدحأو  ةلعّشلا  فرط  اَْم   اهل  ْتدجو  ْنإ  ام  ّمث 

: لوقت اهانعمس  ّح  ناسللا ، اهرورم 
َكلأسأ ال  ضما ، : - » ئاق

ً
للق ، ذنم  ةّدرامللا  َتملت  نَم  او  وص ، هلإ  هّجوتي  نَم  ا  َتنأ  - »

! قح يذلا  انأ  كلذ ، لقأ  ارت  فأ 
َ

ام ملتل : ءاقلا  َضْلف  ارّخأتم ، ُتئج  امّر  نأ 
ّ
عم  دملا ،»

ِلما اهنم  ُتتأ  لا  ةبحلا ، ةّنتاللا  ضرألا  نم  اتآ  اذه ، عألا  ملاعلا  َنآلا   َتطه  َتنك  اذإف 

ونروأ ةعقاولا ب  لاجلا  كلت  نم  ٌردحنم  انأف  مالس ، مأ   ٍبرح    
318

انامورأ ف  
َ

ْلْق ئيطخ ،
سمل يدشرم  اذو  اهبنم  لفسألا  انحنم و  هلإ  صأ  ُتنك  .ْيتلا » اهنم  ردحني  لا  ةّمقلاو 

.
319

« ّيتال نإ 
ّ

ه هْملتِل ، : - » لوقو  ارذ 
: يدنع ةّهأتم 

ً
ةاجإلا  تنا  يذلا  انأ  ءاطإ  ال  ُتملتف 

؛ هتاغط ةدئفأ  رّعست   ٍبرح  ال  ادأ  نوك  نلو  انامور  كدل  نك  مل  كانه ، ْتَِفخأ  احور  ا  - »
: راثك ٍتاونس  ذنم  هلع  تنا  ام  انڤار   نلعُم ؛ ٍلاتق  هكرتأ   مل  ْنلو 



.هحانج اڤش  ّغل  ّح   
320

اتنلوي  
َْ اهيلع  قبطُ 

ةماد ةغضم 
ً

ْتعنص  ّرفلا  نمو  ةلط  ةنحم  سمألا  ْتفرع  لا   
321

ضرألاو
.ُخلا نثالا  تحت  حزرت  لازت  ام 

، باذعلا مؤس   
324

اناتنوم اقاذأ  ناذللا   
323

ددجلا ساورّدلاو   
322

وكوّڤ زوجعلا   ساورّدلاو 

.العف ْنأ  اداتعا  ام   
325

امهتسف ناقّزم 

ءاتّشلا ب  هح  ّغ  يذلاو  ، 
326

نعلا ُضبألا  لّشلا  امهمح  ونتناسو  ومال  اتيدمو 
.فّصلاو

شعت ب تحرب  ام  لهّسلاو ، لجلا  ةعقاو ب  املثم   ، 
327

اهتاُنج ويڤاسلا  لسغ  لا  ضرألاو 
.ةّحلاو ناغطلا 

: تنأ نم  لوقت   ْنأ  َكوجرأ  َنآلاو 
لق

ً
ةلعّشلا  ِترجمز  امدعو  ط »

ً. ضرألا  َكمسا ع  ِمدلو  نخآلا ، نم  انيلع  قأ  نكت  الو 
: سافنألا ەذه  انَوحن  ْتقلطأ  لامّشلا ، تاذو  ملا  تاذ  اهفرُع  ةّرحم 

ً
لعفت ، ام 

نع ةلعّشلا  ەذه  قوتل 
ّ

ْتف ضرألا ، إ  دوعس  صخش  إ  هجوّتت  باجإ  ّنأ  دقتعأ  ُتنك  ول  - »
ال كيجأسف  قَزرُي ، اح  عاقلا  اذه  نم  ْعجري  مل  لاقُ ، ام  ُقدْص  َنا  ْنإ  ادحأ ، ّنأل  ْنل  اوت ؛ كارحلا 

.ةعمّسلا ءوس  نم  ةشخ 

اذه ءادترا  يااطخ  نع  رّفأ  نأ 
ّ
ُتسح  ذإ 

ْ
، 
328

الدرك اهار  ُت  ّمث  برحلا  ِةداس  نم  تنك 
، ةنعللا هلع  مظعألا ، سّسقلا  ّنأ  الول  هتّحص  نع  فشكس  نا  يداقتعا  ّنأ  ّكش  الو  سلملا ؛

.اذاملو فك  َكل  لوقأسو  وألا ؛ يااطخ  داعأ إ 
.بلعث ل  ٍدسأ  لاعفأ  ْتنا  ام  اعفأ  ّنإف  ّأ ، اهيْتحنم  لا  مظعلاو  محللا  ةروص  تنك ع  املاط 

.ضرألا رئاس  اهخ   عاذ  ّح  اهل  اهنونف  ُتجلاع  دقلو  ةّفخلا  قُرّطلاو  لَحلا  عيمج  ُتفرع 
، هلاح عمجو  هعولق  يوط  ْنأ  ناسإ  ّل  اهيف ع  لا ي  ةفلا  كلت  يرمع  نم  ُتغل  امدنعو 
او بهار ؛ إ  ُتلّوحتو  ُتفعاو  ُتت  جهبُي ، حلا  كلذ  ّح  نا  ام  ّع  لقثُي  راص  امدنعو 

! يدنع ەاودج  كاذ  دج  ْنأ  نا ي  ەافسأ ،

الو ع ملسملا  ال ع  ، 
330

وناتال برق  برحلا  َنلعأ  دق  ، 
329

اذه ددجلا  ّيسفلا  مأ  نا 
دال َرجّتا   الو  ال  مهنم ، ٌدحأ  اع  حتفل  َبهذ  ْنك  ملو  ّيحسم ، هئادعأ  عيمج  نا  ل  دوهيلا ،

: ناطلّسلا
نَم ّل  مسج  لحُ  نا  يذلا  كاذ  ْح  الو  ةسّدقملا  رماوألا  الو  عيفّرلا ، هصنم  عارُي ال  مل  نإ 

ّ
ه

.
331

فَحنأ ەولمح 



، ابط َوه  اعد  كلذكف  هصَرب ، شل  ّاس  اعأ  نم   
332

وسڤلس طنطسق  مدقتسا  امو 
.ناركس ٍلجر  نم  اتآ  ادَ   همال  ّنأل  تمّصلا  ُتمزلف  َيأرلا ، لأس  هجُع ؛ ءاولغ  نم  هَفشأل 

: َلوقلا داعأف 

نأ ردقأ  . 
333

اضرأ انسلا  حطأ  فك  ملعُتلو  َنارفغلا ، َنآلا  نم  كحنمأ  انأف  كلق : َّنباتري  ال  - »
.امهب » ظافتحالا  اس ع  ؤرج  مل  ناذللا  ناحاتفملا  ِنانثا  امه  فرعت  امف  اهقلغأو  ءامّسلا  حتفأ 

: تلقف تمّصلا ، ِمزلأ  نأ  وه  نا  أوسألا  ّنأ  داقتعالا  ةطخلا إ  ججحلا  ەذه  ْتعفدف 
ءافولا عم  ثلا  دعولاف  اهيف ، َنآلا  عقأ  ْنأ  لا ي  ةئيطخلا  ەذه  نم  رّهطت  َتمد  ام  ەاتبأ ، - »

.
334

« هل رفظلا  عيفّرلا  ّرلا  قوف  َكتأس  هنم  ٍللق 

: هل لاق  دوّسلا  ةكئالملا  دحأ  ّنلو  ، 
335

وكسشنارف سّدقلا  َوم  دنع  اتأف 
حصنب مّدقت  ماد  ام  يدبع  ب  لفسألا  إ  طهي  نأ  ي  وهف  ْءخت ، ّحو ال  ذخأت ،

ْ
ە ال  - »

ةدارو ةتلاو  ْمدني ، مل  نَم  اوفع  لاني  سلف  هتصان ؛ نم  ه  كسمأ  انأو  حلا  كلذ  ذنمو  عداخ ،
امدنع ُتظقسا  فك  ؤبل  ا  .كلذ » حيي  ال  يذلا  ضقانتلا  نم  ٍثعاب  ناعمتج ، ال  َلا 

: لوق وهو  كسمأ  
َلوح ٍتاّرم  امث  نذ 

َ
ه اذه  ف 

َ
ىول سونيم  لمحو إ  قطنملا »! لهأ  نم  نأ 

ّ
َتركف  ام  َكلعل  - »

لأ اذكه  ناّنلا ؛» اوّفلُ  ْنأ  ي  ْنّمم  اذه   - » َلاق بضغلا ، ةروس  هّضع   امدع  ّمث ، ەراقف ،
ْتدعتبإ و اهمال ، ةلعّشلا  ِتهنأ  امَدعو  .مأ » هف  يذلا  ءادّرلا  اذه  اهرا  ارت ، ُثح  اقع 

.ەاّإ ًةّزاه  ذلا 
ّ

بر فرُع 
َ

اه ةوال 
ً

ِملأتت 
يذلا قدنخلا  فملا ع  رخآلا  جلا  ةورذ  ّح  ةرخّصلا  انّعو  مامألا  يدشرمو إ  انأ  انضمف 

.َفلا  ةراثب  مهحاورأ  َرزو  نولقثُي  نم  مهنيَد  هف  دّدس 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةنما ةدوشألا 
ةدهاشم .ناطّشلا  فس  مهقخ  قاقّشلا  وثمو  َفلا  ورذا  عساّتلا : قدنخلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

( .نروب يد  نارترب  .انشيدم  ّد  يي  .عساّتلا  قدنخلا 

،
336

ةفقت ال  ّح  ردق ، يذلا  اذ  نَم 
هْتنا ام  لوق  ْنأ  ماللا ، روركمو 

؟ ُتأر لا  حارجلاو  ءامّدلا 
، قفخُس َكلذ  ٍناسل   ّل  ّنإ 
ةردقلا نالتم  انركفو ال  انمال  ّنأل 

.هل اذه  باعسا  ع 
دوشحلا كلت  ْتعمتجا  لف 

قارهملا اهمد  سمألا ت  تحار  لا 

، راطخألا رخاّزلا   
337

الويأ دل   
338

ةلطلا برحلاو  ّيداورطلا  بس 
اوساق ْنَم  عيمجو  ءخ ،) تاهيه  يذلا  سويڤل  بتك  ام   ) ةثك االسأ  متاوخلا  نم  ْتعمج  لا 

سّدكتت  مهماظع  تلاز  ام  نيذلا  كئلوأو   ؛
339

راسغ ور  نومواق  امف  حارجلا  مالآ 

حالس ال  ُثح  ، 
341

وزتوالات كانهو   هف ، نئاخ  نع  ويأ  ّل  َفشك  ثح   
340

ونايش

اذه نوك  نلف  عودجملا ، همسج  َكاذو  نوعطملا ، ەوضع  اذه  َكارأ  ام  اذو   ؛
342

ودرالأ خيّشلا  َتنا 
.كاذ عساّتلا  قدنخلا  بعر  مامأ  لا  يذ 

.ەزجع ّح  هقنع  نم  اروقم  ُتأر  يذلا  نئالا  ارغاف  نا  عالضألا  وأ  ءاطغلا  روسكم  لمرب  ال 
هعلتَي ام  ٍتالضف  هف  ص  يذلا  هلا  سلاو  هئر  ىل  نو 

ّ
َك قاس ،

َ
ه ب  دتت  ەؤاشحأ 

.ناسإلا
: َلاقو  هدب  ەردص  َحتف  الم  ه  قّدحأ  امفو 

سأّرلا علفم  امأ ، اا  م  ّع  نباو  اضعأ ! ْتُِب  َفك  رظنأ  فلتأ ! فك  ْرظنأ  انأ ،)...(  - »
: بازحألاو حئاضفلا  نرذا  اوشاع  دق  اونا  كيع  ّمأ  انه  ىرت  نَم  عيمجو  .هنقذ  ّح  هتماه  نم 

ّدح رّرمو ع  ةظاظفلا  ەذهب  انُمِدْنَهُي  ٌناطش  انءاروو  .وحّنلا  اذه  ماسجألا ع  وقشم  مهارت  اذلو 
: ةئلا انترود  انلَمأ  نوكن  ْنإ  ام  روباّطلا ، اذه  ذعم 

َّ
عيمج  هفس 

امّر جلا ، اذه  ع  فقت  نَم  ا  َتنأ  نَم  ْنل  .هَمامأ  ةناث 
ً

ّرمن  ْنأ  َلق  لمدنت  انحارج  ّنأ  كلذ 



»؟ كفاعا َدع  َكّقح  رّرقملا  باذعلا  ءاجرإل 
ٍةخ ەّدمأ  ّح  ْنل  باذَعلا ، ِةؤرل  ه  أ  َمثإ  الو  ه ، كسم  مل  توملا  حب  ام  : - » يذاتسأ أدف 

: ىرخأ ةقلح إ  نم  فّسلا  محجلا  إ  تّملا ، انأ  هحاصأ ، ْنأ  ي  ةفاو ،
ةّوهلا قوت  

ّ
اوف نيذلا  كئلوأ  ٍةئم  نم  أ  اونا  .َكملأ » َنآلا  نأ 

ّ
اححص  نا  ام  ٌحيحص  اذه 

.مهباذع اوركذل  اوداع  ام  ّح  قوعصم  تامللا ، ەذه  اوعمس  امدع  ول 

نا ال اذإ  نّومَتَي ، ّنأ   
343

ونشلود بهاّرلل  لُقتلف  بق ، اّمع  ةناث 
ً

سمّشلا  ىرت  دق  نَم  ا  َتنأ  - »
نم نوكس  ان  ّراڤانلل  جلثلا  فوي 

ّ
ر ّح ال  ماعّطلا  نم  ك  ام  ةع ، انه  عي إ  نأ  دي 

ْنإ ام  ّمث  فانالل ، همدق  عفري  وهو  تامللا  ەذه  ذعملا 
َّ

ب هّجو   هلانم »! اسع  كلذ  نود 
.دعتبا ّح  ضرألا  اهعَضو ع 

َرّمسَ ٍةدحاو ، ٍنذأ  هل غ  امو  بجاحلا ، لفسأ  ّح  فنألا  عودجمو  قلحلا ، بوقثم  نا  دقو  ُرخآ ،
غلا جراخلا  نم  نا  يذلا  هموقلح  نخآلا  لق  حتف  ّمث  ّإ ، ارظان  مفلا  َرغاف  نخآلا  ةحص 

َ

: لاقو  ةرمُحلا ،
ٌهَش عدخ  مل  ْنإ  تّلا ، ضرأ  ع  لق  نم  هُتيأر  نَم  او  ةئيطخ  ةّأ  هنيدُت  ال  نم  ا  َتنأ  - »

ردحني يذلا   
345

لمجلا لهّسلا  ةناث 
ً

َتأر  ام  اذإ  ، 
344

انشيدم اد  يي  ْركذت  الأ  طرفم ، كاوسِ 
.وبارام شڤ إ  نم 

انه انُسدح  نك  مل  اذإ  نأ ،
ّ

امه ، 
346

وللوجنأو ودغ  نيدّسلا  وناف ، ةنيدم  نَم   َلضفأ  ْمِلعُتلو 

.شّحوتم ٍةغاط  ِةناخ  ، 
347

الوتا نم  برقلا  سك  ناقَرغُو   امهتيفس  َجراخ  ناَمُس  طا ،
ً

ةمج نوتن  َدهش  ، 
348

سوغرأ لهأ  يدأ  الو ع  ةنصارقلا  نم  الا  صق ، ّح  ةكرويام  ةرج  نم 
.ەذهك ءاركن 

اهآر نك  مل  ول  رُق  انه  ٌدحاو  ّدوي  لا  ةنيدملا  مح  يذلاو  ةدحولا ، َعلا  اذ  نئاخلا  كلذ  ّنإ 
اعفن امهيدجُتس  تاولّصلا  الو  روذّنلا  ثح ال  فّتي  ّمث  ضوافتلا ، لجأ  نم  امهيعدتسَس  اموي ،

: هل ُتلقف  .اراوف » حــــر  َمامأ 
« .ةرملا ةرظّنلا  ەذه  بحاص  وه  نَم  ْخأو  رأف  عأ  كءانأ إ  لمحأ  نأ  دت  َتنك  ْنإ  - »

: اخراص ەاف  حتفو  هقافر  نم  ٍدحاو  ِّكف  ەد ع  عضوف 

نِمل ّنإ  هل  لاق  امدنع  ق  كوكش  دّدف  َنيدَعُملا ، َب  َنا  .ملتي  ال  نأ 
ّ

ه دب  ، 
349

اذَوه - »
، هقلح فوج  عطقملا   هناسل  اعترم  اد   م  ەاّوأ ! .بّهأت » َنا  نَم  َلعفلا  ءري  ْنأ  ناخلا 

! ةءارجلا دوهشم  همال  نا   يذلا  نوروك ،
: - َحاص  ههجو ، مّدلا  ثّول  دقل  ّح  ملظملا  ءاوهلا  كلذ  ذُج  

ْ
هتَع عفري  نا  نيدلا  عطقم  رخآو 

تنا لا  تامللا  ەذه  َعقو ،» دق  َعقو  ام  : - » ەافسأ او  لاق  يذلا  ، 
350

اسوم َكلذك  ْركذتتلف  »



: ُتفضأف اناسوت »! لهأل  ءاقّشلا  َةرذ 
ٌنونجم هتاذ  ناوألا  وه   ٍلجرك  ٍملأ ، املأ إ  اعماج  اّنع  َدعتباف  كتلالسل »! توملا  َةرذ  كلذكو  - »

ْنأ مل  ول  ناهرب ، ال  ەد  ع  ؤرجأس  تنك  ام  ائش  ُتأرو  دشحلا  إ  علطتأ  ُتللظو  .نحو 
: يمض امحم 

.ەرهُط هساسحإ  نم  عرد  َتحت  ارح  ءرملا  لعج  يذلا  بّطلا  قيفّرلا  اذه 
كلذ نوس   نورخآلا  نا  ام  سأر ، نود  نم  س  جر 

ً
ىرأ ، ُتلز  ام  نأ 

ّ
بسحأو  ُتأر ، ّقحلا 

.سالا عيطقلا 
انيلإ رظنو  حاصم ، لْثم  ەد  إ  اقلعم  ەرعش ، ِتالصخ  نم  عطقملا  سأّرلا  اسمم  م  نا 

: نثا ادحاوو   ٍدحاو  نثا   اناو  اسوناف ، هسفنل  عنص  هسفن  نم  اذعل »! ا  : - » لوقو
.ه َمح  نم  ملع  ەدحو  كلذ ؟ نكم  فك 

: تنا لا  هتامل ، اّنم  بّرقُل  هسأر ، اهيلعو  هعارذ  الاع  عفر  جلا ، دأ  َراص   امدنعو 
ْنإ ْرظنأ  سّفنت ، َتحرب  ام  َتنأو  وملا  ةؤرل  َتئج  نَم  ا  لَمتحُ ، َسل  يذلا  باذعلا  ف 

َ
رظْنتل - »

َقدغأ يذلا  ، 
351

نروب يد  نارترب  ُتنك  نأ 
ّ
ْملعإ  انأ  لل  لمحت  لو  ّدشأ ؛! ٌباذع  كانه  نا 

.ءوّسلا حئاصن  ّباشلا  كلملا  ع 
هضحتب دوادو  مولاشأ  لفوتيخأ  لعف  مل  اذه  نم  َأ  ءاضغلا ؛ ُتلعشأ  نبالاو  بألا  ب 

.
352

ثبخلا
هلصأ نع  وصفم 

ً
امد  ەافسأ  او  لمحأ  انأف  نيَدحّتم ، ٍكاف  ال  انا  صخش  ُتقّرف ب  ُتمد  امو 

 « .َّع اقََّطُم  صاصقلا  ظَحالُ  اذكه  ذجلا ؛
ْ

ع اذه  مقُملا  



نوعلاو ةعساّتلا  ةدوشألا 
بَرجلا مهّيطغ  نوّيئامخلا  وأ  نداعملا  وفّم  .نوفِّملا  اعلا : قدنخلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )

اد وتبلأ  .وراد  ونيلوفغ  .ّيئامخلا  باذع  .اعلا  قدنخلا  ةدهاشم  .ويلجرڤ  ةمالم  .صَلاو 
( .انيس

ةيجعلا ةحارجو  دشحلا  كلذ  نم 
ّدحلا اذه  يانيع إ  ْتلمث 

.ءالا ناوفهت إ  اتَراص  ثح 
؟ رظنت إ َم  : - » لاق  ويلجرڤ  ّنل 

ادودشم ك   َ َملو 
؟ كانه ةعودجملا  ةسالا  حاشألا  إ 
؛ ىرخألا قدانخلا  اذه   ْلعفت  مل  َتنأ 

حاورألا ەذه  َبسحت  ْنأ  َتدرأ  ْنإ  نإ 
ّ

ك َكسفنل  ْلُقَتلو 
م

ً. نوعو  نانثا  هطحم  يداولاف 
353

انيَمدق َتحت  َراص  رمقلا  اذوه 
، للقلا ّإ  َقبي  مل  انل  عُملا  تقولا  نمو 

« .اهَرت مل  ءاشأ  ىرت  ْنأ  و 
س انَو  .ثُّلا » َتحمسل   اذكه  رظّنلا  معنأ  ُتحر  َمل  َتكردأ  نأ 

ّ
ك ول  : - » روفلا هُتبجأف ع 

: فضأو ةاجإلا  ەّدمأ  ُتحر  ثإ ،
ْ

ەر انأو  
ت تنا  دلج  ءانبأ  ِدحأ  َحور  ّنأ  دقتعأ  اهيلإ  رظّنلا  معنأ  ُتنك  لا  ةّوهلا  كلت  نأ  

ّ
ه كلذ  - »

: يذاتسأ لاقف   .عاقلا » اذه  الاغ   فلُ  يذلا  أطخلا 
دقلف كانه ؛ اهكرتاو  اهاوس ، َرخآ  ٍء  ْلِغشإ  حوّرلا  كلت  ءازب  َنآلا  دع  َْنيل  كُركف  ِتأ  ال  - »

لد يج  اهيّمس : نَم  ُتعمسو  ةدِّعوتم ، عباصأ  كلإ  ش  غّصلا  جلا  َكلذ  َلفسأ  اهُتيأر 

.
354

ول

« َ. ْترداغو  اهَرت  ملف  ، 
355

ةلاعلا ةعلقلا  سمألا  َمح  نَم  رمأ  غشم 
ً

ٍذئنآ  َتنك 
َراعلا هنورطاش  نَم  ب  هل  رأثي  نَم  ُدع  ّدج  مل  يذلا  رمحألا  هتوم  ّنإ  يدشرم ، : - » هل تلقف 

« .هلع افشإ  نم  َداز  اّمم  اذهو  مل ؛ ْنأ  نود  نم  َبهذ  اذهل  نأ 
ّ

ه بسحأو  ءاردزالا : هَعط  هسفن ،
، افا رونلا  نا  ْنإ  هنم ، نأ ُت  نكم  يذلا  لّوألا  عضوملا  ةرخّصلا  نم  انغل  ملتن ح  اّنك  اذكه 

.رخآلا َيداولا 



ٍتاخ اذإ  هُتنَدَس ، انراظنأل  رهظ  نأ  نكم  ثح  لوبيلام ، نم  خألا  ريّدلا  فأ ع 
ْ

ان امدنعو 
ذأ

َُّ. ّفلا  ُتممصف  ألا ، نم  اهذالوف  ق 
ُ

َّد ٍماهس  قشرت  ةيجع 

يَرهش َب  اهَضارمأ  ، 
356

ايدو امرامو  اناك  يداو  تافشسم  ْتَعمَج  ول  ىُس  يذلا  ملألا 
نم ثعت  لا  كلتب  ةهيش 

ٌ
ٌحــــر  هنم  ثعتو  انه  ىرُي  نا  ةدحاو ، ةرفح  اهل   لولأو ، زّومت 

.ةنفع ٍءاضعأ 
عاقلا ذفنيف إ  ىوقأ  ص  يرظنب  اذو  اضأ ، امش 

ً
ّيرخصلا ، جلا  نم  خألا  ءاّشلا  انلزن  ّمث 

.مهباسح ةكسمُملا   فِّملا  بقاعت  ءخت ، لا ال  هتلادع  ةنداس هللا ، ْتنا  ثح 

ّوجلا ألتما  امدنع  هل ، ضرملا ، ةّحض 
َ
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انيجإ طقس   وهو  بعّشلا  رظْنم  ّنأ  بسحأ  ال 
، ءارعّشلا هلع  دكؤي  ام  ُدع ، امف  نومدقألا  َثعُيل  ةدود ، دأ  ّح  تاناويحلا ، نو 

َ
ِتقف ةنوفعلا ،

ةلماخ 
ً

ملظملا  يداولا  اذه  حاورألا   ةؤر  نم  اعازفإ  أ  نا  نأ 
ّ

ه بسحأ  ال  لامِّنلا ، لْس  نم 
.ةددع ٍماوأ 

جهّنلا كلذ  ٍةعرأ   ع  اوفحز  نورخآو  ەاوس ، َارذ  إ  ٌدنسم  كاذو  هنط  ع  ٍقلتسم  اذهف 
.فرقُملا

نيذلا رملا  كئلوأ  عيمج  عمسو  متن  ةفش ، تنب  سنن  ّنأ  نود  نم  من  اّنك  ًةوطخ  ًةوطخ 
.مهماسجأ عفر  نع  نجاع  اوتا 

تاّقتلا امهيّطغتو  امهنيخسل ، رخآ  ٌءانإ إ  دَنسُ  ام  َسلاج  رخآلا ، امهدحأ  دنس  نثا  ُتأ 
نأ ّبح  ْنَم ال  وأ  ەدّس ، هّثحتس  ٌمداخ  هلمح  اار  ّطق  َرأ  مل  مدقلا  صمخأ  ّح  امهسأر  عأ  نم 

.ءافش نم  اهل  ام  ةكح  امهطوس  نَروعسم  امهيَمسج ، امهرفاظأ ع  ناذه  لاهنا  ام  ەَرهس ، لطُ 
.أ اهفناعز  ىرخأ  ٍكامسأ  وأ  ةلّشلا  فناعز  كسلا  طشكت  ام  فالظألا  امهــَج  ناعي  انا 

: امهدحأ يدشرم  َلأسف 
كنورواج نَم  نا ب  ْنإ  انل  ْلق  اناحأ ، ٍتاّ  اهنم  اعناص  كعاصأ ، روشقلا  عت  نَم  ا  َتنأ  - »

نإ
ّ

ان : - » اا رخآلا  انل  لاقف  رهّدلا »! دأ  إ  ةلغشملا  ەذهل  كرفاظأ  َكّنَيفكتلو  تّلا ، ضع  انه 
ٌدحاو انأ  : - » يدشرم باجأف  اّنع »؟ لئاّسلا  اذهّيأ  َتنأ  نَم  ْنلو  اذكه ، َهَّوشم  انارت  نَم  ا  ناّنتال 

مصفناف ...محجلا » هّرأ  نأ  فلم  انأف  ىرخأ ، ةرخص إ  نم  ّلا ، ناسإلا  اذه  عم  لي  ْنأ  ي 
.تامللا عْجر  اوطقتلا  نورخآ  امهعمو  َفجترم  يوحن  ارادتساو  كشملا  امهدنس 

: لاقو  بّطلا  َيذاتسأ  ّم  انَدف 
: هف وه  َبغر  ام  ماللا  تأدف  َتش ؛» ام  امهمل  - »

؛ ةددع سومش  تحت  اهيف  مودت  نأو  لّوألا ، ملاعلا  لا   ةراذ  نم  اماركذ  بغت  ّأ  ع  - »
نع احصفت   ْنأ  نم  تقملاو  بعرملا  اماذع  امْعنم  الو  ةنيدم ؛ ّيأ  نمو  امتنأ  نَم  اّخ 

: امهدحأ َباجأف  .امّ »

.ُّتم هلجأ  نِم  ام  انه  ِتأ  إ  مل  ْنلو  رانلا ، ايس   اد  وتلأ  اقلأ   ؛
358

ورأ نم  انأ  - »



: موي تاذ  احزام  هل  تلق  ُتنك 
هنم ْعنصأ  مل  نألو 

ّ
ّنفلا ؛ اذه  هَملعت  لأس  هقمُحو  هلوضف  هلعجف  ءاوهلا »! طأ   نأ  ردقأ  - »

.قرحُ هَنبا  نا  ول  ام  هّحُ  نا  نَم  َلعج  رَخآ  سولادد 
اهب ُتطاعت  لا  ءامخلا  بس  قدانخلا  نم  اعلا  لأ    ادأ ، ءخ  يذلا ال  سونيم ، ّنل 
ّح ّقحلا ، انيس ، َلهأ  وهّزلا  ّي   ٌبعش  اموي  كانه  ناأ  : - » رعاشلل ُتلقف  .انّدلا »  

: عمس دقو  رخآلا  صربألا  باجأف  كلذ »! مهنونادُ   نوّيسرفلا ال 

إ َقبس  يذلا  الوقنو  هقافنإ ، لادتعالا   امود  فرع  يذلا   
359

اسا ثس  نأ  ي  - »
نم لا  َةرمّزلاو  راذلا ؛ اذه  ُلْثم  اهيف  ومني  لا  ةقدحلا  لفنرقلل   خذالا  ِمادختسالا  فاشا 

.هل هقذح  نع   
361

روهبملا اهيف  برعأ  لاو  ةبلا ، هَتباغو  هَمْرك   
360

وناش اد  اشا  ذ 
ّ

َر اهلجأ 
جو َكَتأل  ّإ  رظّنلا  مِعنُتلف  انيس  لهأ  ّدض  اذكه  َكدناس  نَم  فرعت  نأ  دت  َتنك  ْنإ  ْنلو 

: ةفاّشلا ةاجإلا 

ءخأ مل  اذإ  ركذتت ، نأ 
ّ

ك ّد  ال  ءامخلا ؛ نداعملا  َفّز  يذلا   
362

ويكويا حبش  نأ 
ّ

ىسو 
 !« اقح درقلا  ةعبط  نا   فك  كتفرعم ،



ثلا
ّ

نوثال ةدوشألا 
مهقافر نوّضعو  راعّسلاو  نونجلا  مهباتي  نَخآلا  سوفن  وفِّم  اعلا : قدنخلا  ةنماّثلا ، ةقلحلا  )
ماللا وفِّم  .مئاد  أمظ  مهشهني  ءاقسسالا ، نوباصم  دوقّنلا  وفِّم  .مهنوقّزمو  باذعلا   

.ةهال ّح  مهمهتلت 
َّم ةدهاشم  .مراحملا  حافس  ةكترم  اّمو  ةّصولا ، فّم  كسا  ّاج  سوفّنلا : ِّم  ةدهاشم 
لوضف قاعملا 

َ
.ب راجش ب  .رافطوب  ةجوز  ماللا : ِّم  ةدهاشم  .اشب  اد  ومادأ  ملعملا  دوقنلا :

( .ويلجرڤ ةمالم  .ناد 

قَنحلا ةاغ    
363

نونوي تنا  نا  َموي  ال 
مس نم  ٍبس  ةيط  لهأ  ع 

، ةّرم َغ  هنع  ْتناأ   املثم 
ساماتأ بلق  راعّسلا   ِتمأ  ُثح 

هَغصو هَتجوز  ىأر  ْنإ  ام  يذلا 
، اهيعارذ ةأرملا ع  امهلمحت 

ددّشلا هلخم  ّدم  ّمث  اهيلشو ،» ةءوبللا  ع  قّطلا  َضقأل   اناش  ْنلف  : - » َفته ّح 

ةأرملا تقرغأف  ةرخص ، ع  همّطحو  هلوح  ەرادأو  سوكول ، همساو  امهلّوأ ، َكسمأو  ةوسقلا ،
ء، ّل  ع  اوأجا  نيذلا  ّيداورطلا  ِءاك  نم  ظحلا  ضفخ  امدنع  الو  اثلا ؛ اهلمحِ  اهسفن 

اهتبإ ةسالا ، ةعوجفملا  ةّسملا   
364

اكه تأر  امدنع  الو  ال  هتلمم ؛ هعمو  كلملا  َكلهف 
ةنيكسملا  ِتذخأف  رحلا ، ءاش  ع  سورودل ، اهنبا  نامثج  ْتفشاو  ةلوتقم 

ً
سكلوي 

، ةداورط الو   ةيط  ضرأ  ال   ، 
ً

ملألا ؛ اهَباوص  راطأ  ام  طرفل  ةل ، َلْثم  حاّتلا  كاذ  اهنونج 
نيذه نم  ُتأر  ام  ةّلا ، داسجألاو  مئاهبلا  بذعت  ةواّلا   ەذه  ُلْثم  ماقتنالا  تاّل  َدهوش 

نم قلطُ  امَدنع  رخلا  لعف  ام  ناّضعَو  ناضكري  امهو  نول 
ُ

امه ِبحاشلاو  َراعلا  حّشلا 
.هتظح

َضرألا هنطب  ّكح  هلعج  ّح  ةّوق  هقنع  ةدقع  هانأ   َسرغو   
365

ويشويا إ  امهدحأ  لقأ 
.اح

: افجترم ّيْرألا  اذه  لاقف  

ُتلقف .هضغ » ةروس  َساّنلا   اشهان  م  اذكه  ، 
366

كسا ّاج  وه  ىرت  يذلا  روعسملا  - »
« .اّنع دعتي  ْنأ  َلق  وه  نَم  انل  لوقت  ّنأ  عو  هانأ ، كف  بشي  رخألا ال  ناطّشلا  ّلعل  : - » هل

، ّقحلا ىوهلا  فالخ  ْتحصأ ، دق  ْتنا  لا  ةرجافلا   
367

اّمل ةمدقلا  حوّرلا   َ كلت  : - » باجأف



، كانه يرجَ  يذلا  َكلذ  َلعف  ام  ىرخأ  ةأرما  باهإ  ًةركنتم   ْتءاج  ەاّو  َمثأت  لف  .اهِدلاو  ةللخ 
َ

ةفص اهيلع  ضأو  ةّصو  مأو  انود  وزووب  ةروص  ركنتلا   أّرجت ع  عيطقلا ، ةلم  َرفظ  لف 

ّيس ىرأل  ُّتفتلإ  رظّنلا ، امهيف  ُتمعنأ  ُتنك  ناذللا  ناروعسملا  َدعتبا  امدعو   
368

.ةّعلا »
عّفتي امثيح  هذخف  دنع  ق 

ُ
َعط نا  ول  دوع ، ةلآ  ةئيه  ودس   نا  ادحاو  ُتأرف  نخآلا ، ةدالولا 

.َعرف دسجلا 

بساني هجولا  دوع  الف  اهمغانت  ءاضعألا  نع  ركتعملا  لئاّسلا  لُي  يذلا  حدافلا   
369

ءاقسسالا
ىدحإ شطعلا  نم  ٍثعاب  بلقَ  يذلا  مومحملا  لعف  ام  هتفش ، نع  اذكه  رغف  هلعج  نطلاو ،

.فنألا ىرخألاو إ  ذلا 
ّ

نق َبوص  هتفش 
َءاقش الّمأتو  ارظنا  الأ  َمل ، يردأ  ال  اذه ، باذعلا  ملاع  ٍةقع   ال  ناثكمت  نَم  ا  امتنأ  : - » انل لاق 

.
370

ومادأ ملعملا 
.ءام َةرطق  ەافسأ  او  تشأ  انهو  درأ  ُتنك  ام  ّل  ٍةرفوب  ةاحلا  ُتلم  

ادأ ةدراو ، ةّدن 
ً

اهلاسم  ةلعاج 
ً

ءاخلا ،  
371

ونتسزا لالت  نم  ونرألا  طهت إ  لا  لوادجلاو 
دّرج يذلا  ماقّسلا  لعف  اّمم  ىوقأ  فافجلا  رعشُ  اهتروص  ّنأ  كلذ  ةلع ، غ  ال  امأ ، مسرت 

.جو محللا  نم 
تارفّزلا نم  ادم  ّم  عنتل  هنم ، ُتئطخ  يذلا  عضوملا  فدهتس  بّقعتت ، لا  ةمراّصلا  ةلادعلاو 

.ةّرم ّل   

اهلجأ نمو   ؛
373

نادمعملا ةروص  اهيلع  ةموتخم 
ً

ةكس  ٍموي  تاذ  ُتفّز  ثح   
372

انيمور عبقت  َكانه 
.ضرألا قَرحُ ع  يدسج  ُتكرت 

عبن يرظن إ  ُتهّجو  امل  امهققش ، وأ  ردنكسإ  وأ  ودغ  َحور  ةثبخلا  حوّرلا  انه  ُتأر  ول  ّنلو 

.
374 ُدعَ ادنارب 

ُتنك اذإ  ةدئافلا  ام  ْنل  رودت ، انلوح  لا  ةضاغلا  حاشألا  قَدص 
َ

ْت ْنإ  لخاّدلا ، انه   اهادحإ 
؟ اضعأ ًةدّقم 

ّسلا ُتع  ُتنل  ةدحاو ، ةصوب 
ً

ٍماع  ةئام  ّل  مّدقتأ  ثح  اهسفن ، ّفخ  لازي   ام  نا  ول 
ام ال ضرعلا  نم  هلو  م ،

ً
دحأ ع  رود  قدنخلا  نك  ْنو  حلالا ، موقلا  ءالؤه  اهنع ب  ثحأل 

.لم فصن  نع  ّلق 
: ةسالا ةْألا  ەذه  لْثم  ُت   مهبس 

« .طرارق ةثالث  ثَخلا  نم  اهيف  نا  لا  تانرولفلا  ِبأ  نأل  وعفد  ذإ 
ْ

دقو ءاتشلا ، ٍةلتبم   ٍد  ِلْثم  امهمسج  نّخد  ناذللا  ناسعّتلا  ناذه  امه  نَمو  : - » هُتلأسف
»؟ َقصالتم كنيم  نع  اعجطضا 

.ةكرح ُدعَ  ادُي  ملو  ەذه  رخّصلا  ةدرخ  ُتطقس   امدنع  انه  انا  : - » باجأف



.رهّدلا دأ  ِناّرحتس إ  نأ 
ّ

امه بسحأ  الو 

: ةداورط ّغإ  ، 
376

ذلا
ّ

با نونس  وه  رخآلاو  ، 
375

فسوي تمهّتا  لا  ةراملا  ةدحاو  
امّر يذلاو  ذعملا ،

َّ
َب كنيذ  نم  ٍدحاوب  اذو  .هل » ناخّدلا  اذه  ناقلطُ  امهلعجت  ةعذاللا  ّحلا 

.سّيتملا هَنط  دلا  ةضق  ب  نزحملا ، وحّنلا  اذه  فصوي ع  نأ  هضاغأ 
ّلقأ ُدت  مل  لا  هعارذ  ههجو ، ٍة ع  ومادأ  ملعملا  هلَجاعف  لّطلا ؛ َّيود  هش  ام  هنع  َردصف 

: هل لوق  وهو  ةالص ،
« .ةففخ عارذ  ةلغشملا  ەذه  لْثمِل  َّيدل  حب  امف  كارحلا ، نم  عنمت  ةلقثملا  َاضعإ  نكت  ْنإ  - »
، كلذك ْتنا  اهّنل  ةّيحلا  ەذه  لْثم  كعارذل  نك  مل  َت  ةقرحملا  امدنع إ  : - » رخآلا هاجأف 

: سسملا باجأف  .دقّنلا » فّت  تنك  امدنع  أو ، ل 
« .ّقحلا ەوفت  نأ  ةداورط  َكولأس   امدنع  انيمأ  ادهاش  نكت  مل  كّنل  لوقلا  انه  قدْصَتل  نإ 

ّ
ك - »

: نونس لاقف 
لعف اّمم  ألِف  َتنأ  اّمأ  ةدحاو ، ٍةئيطخ  لعف  انه  انأو  دوقّنلا ، َتفّز  َتنأف  افز  ُتقطن  ُتنك  ْنإ  - »

: نطلا خفنم  باجأف  رَخآ »! ٍناطش  ّيأ 
: غإلا َلاقف  .هنوملعَ » عيمجلا  َّنأ  َكاقع   َقلتلو  داوجلا ، كلذ  ملا  ثناحلا  اهّيأ  ْركذتتلف  - »

«. اروس َكيع  َلاح  َكنط  نم  لعج  نطع  ٍءامو  كناسل  قّقش  أمظ  َتنأ   كاذع  ْنكلو  - »
َلئاوس ائلتممو  ائماظ  ُتنك  ْلو  َمفلا ، َكنم  ضرملا  أني  ةداعلا ، ام   : - » دوقّنلا فّم  َباجأف 

ءرملا  فِحلُ  ْنأل  ةجاح 
َ

الف   
377

سجرن َةأرم  َقعلت  لو  كسأر ، عاجوأو  ّحلا  كل  َتنأف  ةتيقم ،
: حيص  يداتسأ  اذو  ەانا ، امهيلإ  عمتسأ  ُتنك  .كتوعد »

!« كنم بضغأو  للق  ّإ  َقبي  ملف  راذح ! راذَح  - »
لمتع  لازي  ام ال  يزخلا  نم  ورع  انأو  هلإ  ُّتفتلإ  ّح  ءاسا ، اذكه  ملتي  هُتعمس  ْنإ  امو 

.راذ
نوك امف  بغرو  ملحلا ، ددص  َنوك  ْنأ  ملحلا  لمأو   اراطخأ ، مئاّنلا  ىري  امف  ىري  نَم  لْثمو 
َكلذ عم  ادقتعم  ُترذتعا ، لعفلاو  راذتعالا ، اغار  ماللا ، نع  ازجاع  ُتيفلأ  اذكهف  نئا ؛ نأ غ 

ّ
ه

.ْلعفأ مل  نأ 
ّ

: يذاتسأ لاقف  
نوأس إ نأ 

ّ
ْركذتو  اذه ، َكاسأ  نم  َّنَفّفختلف  َتلعف ، اّمم  اعقو  َّدشأ  أطخ  وحمل  ّلقأ  افسأ  ّنإ  - »

ّنأ كلذ  اذهك ، ٍكارع  كشم   ٍموق  مامأ  ىرخأ  ةّرم  ظحلا  َك  لأو  َثدح  ام  اذإ  امود ، كناج 
.ةعضو » ةغر 

ٌ
مهيلإ  عامتسالا  ةغّرلا  



نوثالثلاو ةداحلا  ةدوشألا 
« .بلا عاق  نادو   ويلجرڤ  حط  سوينأ  .سوراب  .سلافإ  .دورمن  .قيلامعلا  راآ  )

، ءد يذ  ءيدا  حَرج  هسفن  ناسللا 
، َّيدخ لجخلا  ةرمُح  انِّولم 

، ءاوّدلا ّدم  ّمث 
378

لخأ َحمر  ّنإ  لاقُ  اذكه 
اس ءدلا  نا   هبأو 

.دوعُّسلل ُدعَ  نِم  ّمث  سوحّنلل 
، سالا يداولل  انَهظ  انْردأ 

، هلوح رود  يذلا  ءاّشلا  َلاح 
.ةفش ِتنب  سنن  نأ  نود  نم  ەانعو 

ل
ً

الو  اراهن  ُتقولا  نك  مل 
؛ دع ةؤرلا إ  َسوب  نا  امف 
379 يّودُ اقوب  ُتعمس  ّأ  َدب 
؛ دعّرلا مه  ّغل ع  ّح 

، ةدحاو ةطقن  َيانيع إ  ْتهجّتاف 
.توّصلا رم  ادُعص   ادئاع 

هشج ناملراش  َخ  امدنع  ةركنملا  ةمهلا  كلت  باقعأ  اعر   أ  ەروُص  ْخفني   مل  نالور  ّنإ 

.
380

كَراملا
، يذاتسأ : - » تلقف ةثك ، ةقماس 

ً
اجاربأ  ىرأ  نأ 

ّ
ُتسح  ّح  ةهجولا ، كلت  َبوص  ُّتفتلا  ِنإ  امو 

: باجأف ەذه »؟ ةنيدم   ةّأ  ّْخ 

.ەرّوصتت امف  ءخت  نأ  ثدحف  دعُلا ، اذه  نم  ِتاملظلا  َكب  َقخت  ْنأ  دت  َتنك  اّمل  - »
َكَوطخ عُِّ  نأ  ع  ْلمعاف  ّساوحلا ؛ ةفاسملا 

ُ
عدخت  فك  ءالجِ  َتأر  كانه  َتلصو  ام  اذإف 

: لاقو  نانحلا ، غلاب  يدب  َكسمأ  ّمث  لق »
ً

، قيلامع ل   اجاربأ  ْتسل  كلت  ّنأ  ْملعإ  ةّدش ، اهآرم  كأجاف  ّحو ال  اهنم  بقن  نأ  لق  - »
ثدح امو  .مدقلا » صمخأ  ّح  ةّلا  نم  نوسرغْنم  اعمج ، بلا  ءاشلا   دنع  نأو 

ّ
مه

نا اذكهف  ّوجلا ، راخلا   ُمام  هفخ  ام  ائشف  ائش  ّبي  ْنأ  لل  ارات  باضلا  دّدي  امدنع 
.مالظلا ةفاثك  ّيع  اقخم  فرجلا  نم  بقأ  ُتنك  ام  ردق  وخ  دادزو  لازي  أطخلا 



طحملا ءاشلا  ع  اذكهف  جاربألا ، ةّئاّدلا  اهتقلح  َقوف  ةجّوتم 
ً

 
381

ويجتنوم ىرن  امف 

مهدّدهي يج  حب  ام  نيذلا  نوبعرملا   
382

قيلامعلا مهماسجأ  فصنب  خمش  نا  جاربألا  بلا 
.ەَدعر َقلطأ  امل  ءامّسلا  ةلاع  نم 

.ناّلدتي ناج 
َ

ه هعارذو ع  هنط ، نم  اءزجو  ردّصلاو  هفتكو  مهدحأ ، هجو  ُتأ  ُتنك 
ْنم سرام  ْتمرحف  شوحولا ، ەذه  لْثم  عاخا  نع  ْتّفك  ذإ 

ْ
اعنص  ةعبطلا  ِتسحأ  دقل  ّقحلا 

.ءالؤهك َنّفحتم  لتاقم 
: ذحأو

َ
ق َلَدعأ  اهآر  اهيلإ  رظنلا  َمعنأ  نم  ّنإف  ةمدان ،

ً
ناتيحلاو  ةلَفلا  ِقلخ  ْنكت ع  مل  لو 

.اذالم اهنم  ناسالا  دج  ْنأ  َّزع  ةّوقلاو ، ةئّسلا  ةدارإلا  ركفلا  تاودأ  ْتعمتجا  امثيحف 

ةسانتم هماظع  رئاسو  امور ، سرط   سّدقلا  رنصك   
383

امخضو ط 
ً

قالمعلا  هجو  ادَ  
ەالعأ نم  فشك  نا  هلفسأ  ّح  هذخف  نم  ارازإ  هل  لش  نا  يذلا  ءاشلا  ّنأ  ّح  هَهجوو ؛

ك اءزج 

: ەرعش اولص إ  ْنأ  نامب   
384

ّف ةثالث  ءاعّدا  لاطإل 

.بوّثلا ەدنع  طَُي  يذلا  عضوملا  ّح  بلا  ةاثم  نم   
385

ابك اش  ثالث  هنم  ُتأر  دقلف 

.ّقرأ ٌرومزم  هسانيل  نا  امف  قعزي ، بعرملا  مفلا  كلذ  نا  اذهب  ، 
386

« لأ از  خيمآ  يام  لفار  - »
: يدشرم هل  لاقف 

! رخآ ٍلاعفنا  ّيأ  وأ  بضغلا  ك  ّدس  امدنع  كسفن  نع  ه  ّول  قوبلا  تإ  مح ، احور  ا  - »
« .مخّضلا كردص  قّوط  هلإ  يرظناو  ةطضم  اسفن  ا  ِكقثوي  يذلا  َّسلا  يدجت  ِكقنع  حإ  

قطّنلا نم  َلا  ثبخلا  ەاعسم  َمرح  يذلا  دورمن  وه  كلذك  هسفنب ، هَسفن  نيدُ  : - » لاق  ّمث 
.دحاو ٍناسل 

« .همهفِل َدحأ  ال  نخآلا ، عامسأ  هناسل   هدل  وه  ٍناسل  ِّلف  اثبع ، َماللا  ن 
ُ

ِلط ال  انه ، هكنلف 
ةّشحو

ً
َّدشأ  ناو  رخآلا ، قالمعلا  انل  اد  سوق  رم  عو  راسلا ، ةحان 

َ
تفتلم  ّسلا  انفنأتساف 

.مَخضأو
، فلخلا إ  ىرخألاو  مامألا  إ  ةدَّقم  تنا  هعارذ  ىُ  ّنأ  دب  َملعأل  ُتسل  هَقثوأ ؟ ٍملعم  ّيأ 

.ەدسج نم  ّرملا  ءزجلا  َلوح  تاّرم  سمخ  ًةرئاد  همدق ، هقنع إ  نم  هْتدّفص  ٍةلسلس 
: يدشرم لاق  

.ىرت يذلا  ەءازج  َلانف  عيمجلا ، دّس  يج  ّدض  هسأ  َنحتم  نأ  ّكتملا  اذه  َءاش  - »

داع ام  َعارذ  َكّرحف  َبارألا ؛ ُقيلامعلا  فاخأ  امدنع  هتاردق  تثأ  دقلو   ؛
387

سلافإ همسإ 
: هل تلقف  .ُدع » امهّرح 



.«
388

لئاهلا سوراب  ةماخض 
َ

ةْخ ، نع  يانيع  رِّدقت  نأ  درأ  انأف  احاتم ، نا  ْنإ  - »
.ااطخلا عيمج  عاق  اندوقس إ  وهو  اقلط ؛ ملتي  سوينأ  ٍبق  عضوم  ىس   : - » باجأف

َّزهي مل  .ةسا » ههجو أ  ّنأ  ىوس  اذه ، َلثم  هلما  ٌدّقم  َوهو  ادج ، ٌدعل  هتؤر  دت  نَم  ّنو 
نم هفرعأ  ٍمل  ام  فوخلا  ُتفرعف  هَسفن ؛ ّزهي  سلافإ  ع  اهب  لا  ةّوقلا  ەذه  لثم  اجرب  ّطق  ٌلازلز 

.اموي ُلق 
.هلوح هتلسلس  ِتارود  َرأ  ْمل  ول  َتومأل  افا  فوخلا  كلذ  نا 

ّدعن ْنأ  نود  نم  عرذأ  سمخ  ردق  بلا  َجراخ  َرهظ  يذلا   
389

سوينأ انْغلو  انَس  ٍذئنآ  انلصاوف 
.هسأر

، كدَجم وييش  َثرو  ُثح  دعّسلا ، يداولا  امدق   ٍدسأ  فلأ  كتمنغ  ْتنا  نَم  ا  َتنأ  - »
َتكراش  َتنك  ول  نأ 

ّ
ك بسحت  ساّنلا  ِتحرب  ام  نَم  ا  َتنأ  هقافرو ، لعَْنه  رارفلا  لاذأ  ذال  امدنع 

: اورفظ ضرألا  ُءانبأ  َنال  ىلا  كتوخإ  برح 

انْثعت إ ال  . 
390

سوتشوك ُجلّثلا  فَنتك  ثح  َكانه  ءاردزا ، َنود  اذه  َّنلعفتلو  َلفسأ ، انْحرطأ  الأ 

الو َكتماق  نْحَتلف  ةّدش ؛ انه  هف  غرُي 
َ

ب ام  بهي  نأ  لجّرلا  اذه  ردق  : 
391

نوفت إ  الو  سوتت 
ةاح ەراظتنا  و  ، ٌّ نأ 

ّ
ه كلذ  َدجملا ، ضرألا  ع  كهي  ْنأ  ەرودقم  لازي   ام  .كَمطخ  َّنلت 

« .ناوألا لق  ةانع هللا  ِهفوتس  مل  اذإ  ةددم ،
.ةّقلا امهتكسم  َّسحأ  لقره  نا  تللا  هَد  يدشرم ، َلمحل  اذه ، ف 

َ
ّدم ذاتسألا  ملت  اذكه 

ّمو هسفن  نم  َعنص  ّمث  ياّو ؛» كلمحأل  ُندتلف ، : »- لاق  ومحم 
ً

هسفنب  ويلجرڤ  ّسحأ  امدنعو 
.ةدحاو ةمزح 

ً

رورم ىدل  لفسأ  نم  انرظن  نحن  ام  اذإ  لاقملا  ەاجّتالا  انحنم    
392

ادنراغ جب  ودي  امو 
و انحنم ، ەارأل  ةصرفلا  ُبقترأ  ُتنك  امدنع  سوينأ ، اد   اذكهف  لئاملا ، هناج  بوص  مامغلا ،

.ىرخأ اقط  ُتجهتنا  ول  لعفلا  ُتددو  ةظحللا  كلت 
ام َناع  ل  ط ،

ً
انحنم  َقبي  ملو  اذوهــو ؛ فسول  مهتلت  لا  ةواهلا  قرب  

ّ
ة انَحرط  هّنلو 

.بكرم  ِةراسك  َبصتنا 



نوثالثلاو ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
.دلجلا مهَأ  دقو  ةنَوخلا  ةعساّتلا : ةقلحلا 

.مهــوذ ونئاخ  ذعُ 
َّ

ب ثح  لباق  ةرئاد  وأ  انياق » : » لوألا قاطّنلا  - 
.ةّساسلا مهئدامو  مهنطو  ونئاخ  ذعُ 

َّ
ب ثح  ارونينألا » : » اثلا قاطنلا  - 

( .نولناغ اّأ ، اوب د  ارونينألا : .نورخآ  ةنوخو  اننونام  يد  انبإ  لباق : ةرئاد  )
ةنشخ عذللا  ةفا 

ُ
ٍفاوق  َّيدل  نا  ول 

، ةحلالا ةّوهلا  ەذهب  َقيلتل 
، روخّصلا رئاس  اهيلإ  دنس  لا 

يرافأ ةراصع  نع  اهب  ُتّعل 
اهلمأ ّأل ال  ْنل  .ًءالتما  أ 

: ذ
ُ

رع بك  نود  ماللل  بّهأتأ  انأف ال 
هل نولا  زكرم  َفِصَت  ْنأف 

ةّفخ هلوادت  نكمملا  رمألا  وه  ام 

.
393

« امام اا   » لوق ْنَم  ةلغشم 
ُ

وه  الو 

يرعش َندجنيل   
394

تادّسلا ءالوأ  ِتأتلف 
ةيط رسَ  نويفمأ   َندعاس  ام 

.وق ّقحلا  ِةعقاولا  نع  َدعتي  الف 
ول ِكل  ىدجأ  نا  هُفصو ، ُعلا  غلالا  ناملا  اذه  ةنطاق  

ً
َقلخ هللا ، ام  ّل  نم  ًةدالو  أوسأ  ارُمز  ا 

! اجْعن وأ  ازاعم  ِتقلُخ 
نياعأ لازأ  ام  انأو  ثك ، قالمعلا  َدق  نم  َلفسأ  انودغو  مالظلا  ةفوفحملا  بلا  انلزن   امدنع 

كتوخإ سوؤر  كمدق  أطت  ْنأ  نم  راذحو  س ، فك  ْرظنا  : - » ٌتوص حاص   ّيرخصلا ، فرجلا 
«. ذعملا

َّ
ب ةّناسالا ،  

.ءاملا حاجّزلا ال  حملم  اهيف  دلجلل  نا  ًةح  دق  َتحتو  امأ  ُتأرو  ُّتفتلاف 

ەذه لْثمِ  ًءاطغ  امهارجمل  ةدلجم  ٍءامس  تحت  ءاتّشلا  نوّدلا   الو  اسمّنلا  بوناّدلا   عنص  مل  ُّطق 

ةامّسلا

، ّفاوحلا ّح ع  اثَدحأ ، ةحلا ال  ەذه  اَه ع   
396

اناياييلا وأ   
395

نمتلا
ْ

ك ّنا  ولو  .انه  ام 
.ر َضع 



نأ
ّ

اه اهملح  ةحّفلا   ىرت  ح  ءاملا ،  جراخ  اهموشخ  قيقّنلا  لجأ  نم  ةعدفّضلا  علتت  امو 
ّح جلّثلا  صئاغ   ناملأتملا  ناحَشلا  نا  اذكهف  دصَحلا ، نم  فلخت  ام  طاقتلال  ةهاذ 

.سراوّنلا لعفت  ام  امهنانسأ  ناقطقطُ  راعلا ، روعّشلا  هلع  مسري  يذلا  عضوملا 
.بلقلا نع أ  اهلْثم  أت  عألاو  ةعجوم  ةداهش  دلا  نع  مّدق  مفلاو  هسأر ؛ ائطأطم  امهال  نا 

رعش جما  دقل  ّح  َقصالتم  ذعم 
َّ

َب ُتأرف  َّدق  دنع  ُتعلطت  وح ، رظّنلا  ُتمعنأ  امدعو 
.امهيَسأر

ءارولا إ  هقنع  ٍدحاو  ّل  َلامف  امتنأ ،»؟ نَم  ةّوق  اذكه  امَردص  ناعت  نَم  ا  : - » امهل ُتلق 
ع َعمّدلا  فرذت  لخاّدلا  ّإ   ةلولم  تنا  امو  عألا  تحار  يحان ، امهيَهجوب  اّأا  امدنعو 

.لق يذ  نم  قصالتتف أ  اهنب  َعمّدلا  دّمج  جلّثلا  اذو  تفّشلا ،
نانثالا  َحطانت  َسَْت  ِلْثمو  .ىرخأ  ةشخ 

ً
ةّوقلا  ەذه  لثم  ددحلا  نم  بّ  ْقصلُ  مل  ادأ 

.امهراعس ةروس 
: لاق  اضأ ، وه  سأّرلا  ءأطم  َناو  هنذأ  ُدلا  ەَدقفأ  دق  نا  رَخآو ،

ونب ەام  هف  ردحنت  يذلا  يداولاف  ، 
397

ناذه نَم  فرعت  ْنأ  دت  تنك  ْنإ  انيف ؟ ىأرمتت  َكل  ام  - »

نلف اهلما   
398

لباق ةرئاد  َتشّف   َتنأ  اذو  ٍدحاو ، ٍبلص  نم  اجرخ  .امهلو  وتلأ  امهيبأل  نا 
ەردص هماسُح  نم  ٍة  روترآ  ّقش  يذلا  كلذ  ال  اعقص ؛ لّوحُ  ْنأ  امهنم  ردجأ  احش  لت 

،
399

هلظو

همسا نا  دعأ ؛ إ  ىرأ  ْنأ  عيطتسأ  الف  هسأرب  َّع  انه  لقثُي  يذلا  اذه  الو  ال  ، 
400

اشاوف الو 

:
401

وكسام لوساس 
نأ
ّ
ْملعإ  ماللا ، ةداز  ع  لمحت  ال  ّحو  .َوه  نَم  ادّج  َنآلا  فرعت  نإف 

ّ
ك اناسوت  َتنك  اذإف 

« .ئُِّيل ، 
403

ونيلرا رظتنأ  نأو 
ّ

 
402

يزتا يد  نوشيما  تنك 
كلذك أسو  فجترأ ، انأو  َكاذذمو  جسفنبلا  ةغص  اهل  اهعَط  دلا  نا  رَخآ  ٍهجو  َفلأ  ُتأرو 

.دّمجتم ريدغ  ّل  مامأ 
؛ ّيدألا رهمزلا  كلذ  فجترأ   انأو  ٍلقث ، ّل  ِهلإ  عْي  يذلا  طَسولا  نم  وندن  اّنك  ءانثألا  كلت   

هجوب دق  تمطترإ  سوؤرلا  وطخأ ب  ف 
َ

انَب ةفدص ؟ ضحم  مأ  رَدقلا  نم  مأ  ّم  رارق  كلذ  ناأ 
: اا َحاصف   مهدحأ ،

»؟ ذعُت
ّ

ب ىرت  ا  َملف  ، 
404

رياتنوم ماقتنا  دل   َتتأ  ْنكت  مل  اذو  ُسعدت ؟ َكل  ام  - »
نأ َكلذ  دع  كلو  انظ ؛ اذه  صوصخ  دّدأ  نأ  درأ  عضوملا ، اذه  ْرظتنا   يذاتسأ  : - » ُتلقف

: ەاوق لما  متش  َحب  ام  نا  يذلا  كلذل  انأ  ُتلقو  يدشرم ، فقوف  .بغرت » ام  لجعتس 

اراض ، 
405

ارونينألا رئاّسلا   اهّيأ  َتنأ  نوكت  نَمو  : - » َباجأف نخآلا »؟ فّنعت  نَم  ا  َتنأ  نَم  - »



«. لج
ً

رمألا  كاذ  نال  اح  اناسإ  َتنك  اذو  ةوسقلا ،؟ ەذهب  غلا  ِتانجو 
: َلاقف .نّودأ » امف  َكمسا  َبتأ  نأ  اتص  لانت  نأ  دت  َتنك  ْنإ  كَحرفأ  امّلو   ٌّ نإ 

ّ
: - » ُتجأف

اذه ءاوغالا   نسحت  ال  نإ 
ّ

َك أ ، ْبعتُت  الو  انه  نم  ضماف  .بغرأ  اذه  ضقن  ل   - »
!« عقنسملا

: هل ُتلقو  هسأر ، ةرّخؤم  نم  ه  ُتكسمأف 
« .ةدحاو ةرعش  انه  ْتق  امل  ّو  كمسا ، نع  حصفت  نأ  ي  - »

« .ةّرم َفلأ  أر  َته ع  ْنو  نوأ ، نّمع  َكل  َفشأ  نلف  هل ، أر  َرعش  عت  ْنأ  َكل  : - » لاقف
، هَيع اضفاخ  يوع  َلعجف  ةددع ، صخ 

ً
هنم  ُتعلتقا  دقلو  ّك  دعجألا   ەرعش  كسمأ  ُتنك 

ه: حيص  َرخ  اذو 

»؟ َكَِكر ٍناطش  ّيأ  حاّتلا ، فضت  ك  اذو  ككنح  قطقطت  نأ  كفك  الفأ   
406

اوب ا  َك  ام  - »
ضرألا لمحأس إ  كراع  ًةدازو   مجّرلا ، نئاخلا  اهّيأ  كمالل ، ٍةجاح  ُتسل  َنآلا  : - » هل ُتلقف 

ْتكس الف  انه  نم  َتجرخ  ْنإ  ْنلو  دت ، ام  ِكحاو  ّع  ْبهذا  : - » باجأف .ةححص » ًءانأ  كنع 

.
408

ّيسرفلا ةّضف  انه  بدني  يذلا  ، 
407

اذه ناسللا  برذ  نع 
«. جلّثلا ةاطخلا   غ 

ُ
َسِّط ُثح  اڤود  دّس  َكانه  ُتأر  : - » لوقت نأ  ردقت 

.هقنع ةسرولف  قد 
ّ

ت يذلا  ، 
409

يّكبلا َكنم  اق  كدلف  اضأ »؟ َتأر  نَم  : - » َتلؤُس ام  اذو 

َحتف يذلا   
411

ولدلاتو ناغ 
ْ

نوِل هناج  و  هنم ، دعأ  ٍنام    
410

يينادلوس يد  ّاج  ّلعلو 
« .مان ساّنلاو  انياف  باوبأ 

؛ هقفرل ةوسلق  امهدحأ  سأر  َراص  ّح  ةدحاو ، ٍةرفح  نيدّمجتم   نثإ  ُتأر  امدنع  هنع  انيأن  اّنك 
اثلا هنانسأ   عألا  نا   نَم  سرغ  عجلا ، نم  خلا  مهتلن  امو 

: قنعلا فحقلا  قحتل  ثح 

امو ةمجمجلا  لعف  اذه  نا  اّمم  َفنعأ  سوييلانيم  دص 
َ

هضغ  ةروس    
412

سويدت مضق  مل 
: اهالت

لعفت َمل  ْلق  ةّشحولا ، ەذه  لْثم  همهتلت  نَم  َكدقح ع  نع  اذكه  سِّفنُت  نَم  ا  َتنأ  : - » هل ُتلقف 
كانه كثأ  نأ  اممرُج ، امو  نانوكت  نَم  انأ  ُتملعو  ّقح ، نع  هنم  تش  تنك  ْنإ  دّهعتأسو ، اذه 

.ملتأ » ِه  يذلا  اذه  ّفج  مل  ام  ضرألا ، ع 



ثلاو
ّ

نوثال ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
: ةعساّتلا ةقلحلا  )

.مهنطو ونئاخ  ذعُ 
َّ

ب ثح  ارونينألا » : » ةناّثلا ةقطنملا  - 
.مهفويض ونئاخ  ذعُ 

َّ
ب ثح  سوملط  ةرئاد  ةثلاّثلا : ةقطنملا  - 

عم ةثداحم  .ةثلاّثلا  ةقطنملا  لاقتنالا إ  .ەي  ةنيدم  عــــقت  .هئانبأ  تومو  هتوم  نع  ح  ونيلوغوأ  )
( .ةونج عــــقت  .ارود  انارب  .وغبلأ  يارف 

نم هَمهتلا  َوه  نا  يذلا  سأّرلا  رعَش  هحسم  وهو  مِثآلا ، كلذ  ةّشحولا ، هتملو  نع  ەاف  عفر 
.فلخلا

نأ لق  ه  كفتلا  دّرجم  لق  تع  حب  ام  يذلا  سالا  ملألا  ثعتبأ  ْنأ  دت  نإ 
ّ

َك : - » أد ّمث 
.هنع ملتأ 

.ءالاو ماللا  َكَمامأ  جمأسف  همِهتلأ ، يذلا  نئاخلل  راعلا  ضع  نع  رِمثس  ياح  تنا  ْنإ  ْنلو 
.كعمسأ امدنع  ودي   ام  ّرولف ، كّنلو  انه ؛ َتلصو إ  ةلح  ّيأ  الو  تنأ  نَم  فرعأ  ال 

: يجدور ةفقاسألا  سئر  وه  اذهو  ، 
413

ونيلوغوأ ةدمُعلا  تنك  نأ 
ّ
ْملعإ 

.راجلا اذه  لْثم  هل  انأ  َمل  ْعَمساف 
؛ كلذ لوقل  ةجاح  ال  ُتمِدعأ ، ّمث  ْألا  ه ،  ُتقثو  امدع  ُتعقو ، ەااون ، ءوس  نم  ٍثعاب  َفك ،

: اشحو وم  نا  م  وه  هنع  َتعمس  نوكت  نأ  نكم  ام ال  ّنل 
ذع
َّ

.َب نا  ْنإ  فرعتف  َكل ، هكحأسو 

يدعَ ع قبطُس  يذلاو  عجلا ،» جب   » ثإ
ْ

ير َُد   يذلا  ، 
414

صفقلا كلذ  ةقّض   ةجرف 
ً

ّنإ 
، نثك

َكته  يذلا  موثاجلا  كلذ  مئاّنلا  ىري  امف  ُتأر  امدنع  ةددع   
415

ارامقأ اهذفنم  نم  ْترأ  ْتنا 
.لقتسملا باجح 

اول ةؤر  بجح  يذلا   
416

لجلا َقوف  ەءارجو  بئذلا  داطص  ادئاقو  اسئر  لجّرلا  اذه  َلاخت  
.ەي لهأ  نع 

لآو يدنومْسس  لآو  يدنالاوغ  لآ  دّصلا  ةعلط  عضو   دق  نا  ةَّردمو  ةرماض  ةع ، ٍبال  عمو 

.
417

نارفنال
ّل َناج  قّزمت  ًةّداح  اين  ُتأ  ّأ  ادو   بعتم ، ەؤانبأو  بألا  ادَو  ط ؛

ً
دارّطلا  مد  مل 

.دحاو



نولأس ءالا ، مهمون  نوشهج   اونا م ، دقو  انبأ ، ُتعمس  رجفلا ، َلبق  ُتظقسا  امدنعو 
.اخ

؟ ككُي امف  اذهل  ِكت  مل  اذو  لق ؛ ٍذئنآ  ه  َّسحأ  ام  ركفت  ذإ 
ْ
ملأتت  مل  اذإ  ةوسقلا  ددشل  نإ 

ّ
ك

ەآر  ام  بس  اقلق  ٌّل  ناو  اهيف ، ماعّطلا  انل  مَّدق  ْنأ  دتعا  لا  ةعاّسلا  ِتندو  اوظقسا  دق  اونا 
.انبأ ەوجو  ُتسّرفت  مال  الو  بعرملا ؛ جلا  كلذ  ِلفسأ  بالا   رِّمس  نَم  ُتعمس  ّمث  همون ؛

: وشوملسأ يغص  لاق   .نوكي  اوناف  مُه  اّمأ  ٌرّجحت ، باصأ  ل  ِكأ  مل 
ةلللاو راهنلا  كلذ  ةلط  ْبجأ  ملو  ال  ِكأ ، مل  ّنلو  َكِ »؟ امو  ەاتبأ ، ا  اذكه  انب  قّدحت  كل  ام  - »

.ةددج سمش  ملاعلا  ْتعلط ع  ّح  ةلاّتلا ،
ُتضضع فن ، انأ  روص  ةعرألا  مههوجو  ُتنّيتو   ٌللق  ٌعاعش  هلا  اننجس  ذفن إ 

َ
امدنعو 

، ەاتبأ : - » اولاقو  ةأجف  اوضهنف  ماعّطلا ، ةغر   نع  كلذ  ُتمق  نأ 
ّ
اوبسحف  ّيدَ ، اتل  ملألا  نم 

ٍذئنآ ُتأدهف  .اّنع » َنآلا  هُضْنتلف  قفلا ، محللا  اذهب  ثد 
ّ

انَتر دق  نإ 
ّ

ك اّنم ؛ ذتغا 
َ

َت ول  نوهيس  انباذع  ّنإ 
؟ ّشت ْمل  َمل  ةساقلا ، ضرألا  اهتّيأ  اتوكس ؛ اّنك  موي  لاوطو  مهباذع ؛ نم  دزأ  ّح ال 

: ئاق
ً

ّدق ، دنع  وّداغ  ترإ  عباّرلا ، مويلا  انغل  امدنعو 
رخآلا َدع  ادحاو  نووهي  ةثالثلا  ُتأر  نآلا ، امو ُت  َتام ، َكانهو  فعس »؟ َمل ال  ەاتبأ ، ا  - »
موي َلاوط  مهتيدانو  مهنم ، ٍّل  َقوف  فحزأ  ُتمع ، دقو  ُتلعجف  سداّسلاو ، سماخلا  َمويلا  ب 

.
418

« ملألا نم  َردقأ  عجلا  نا  ّمث  اوتام ، دقو 
ْتّضع لا  هنانسأ  سالا  فحقلا  كلذ  داعتسا  ّح  تّروزم ، َنيع  تامللا  ەذه  لاق  ْنإ  امو 

.بل بانأ  ماظعلا  ع 
ئطم  كناج  ماد  ام  «،  » ةظفل هف  حدصت  يذلا  نتافلا  دللا  ِلاجر  عيمج  َيزخ  ا  ةيل ، ا 

ِكناطح َقرغُل ب  هّصم ، دنع  ونرألا  َمامأ  ادس  اعنصتلو  ، 
419

انوغروغو ااريا  ّنَفحلف  كتبقاعم ،
.ءاحألا َعيمج 

.ەءانبأ اذكه  ذعت 
ّ

نأ  نا ي  امف  كعالق ، ةناخ  رَهتشا  دق  ونيلوغوأ  تنولا  نا  لف 
ْنأ َقبس  نيذللا  نَخآلاو  اتاغو  وشوغوأ  ءابأ : مهْتلاحأ  َةددجلا  ةيط 

َ
ا  مهّنس  ةثادح 

.دوشأ امهُتيّمس  
مهيلاع ل  سوؤّرلا  طأطم  اونا  ام  نخآ ، اموق  ٍةوسق  دلجلا  َفنتا  ثح  َدعأ  انوطخ  ّمث 

.مهلفسأ
لخاّدلا إ  ّدتري  وهف  مهنيعأ ، هقع   ام  ملألا  دج  ذو 

ْ
ءالا ، نم  عنم  هسفن  ُعمدلا  نا  كانه 

.ااذع مهدف 
َتحت هل  نيعلا  رجحم  ألمت  روللا ، نم  ٍةقاو  لْثمو  ةّصام  ةلتك  عنصت  عمّدلا  وأ  ّنأ  كلذ 

.بجاحلا
دقف مَدقلا ، ِبَرج  باصُملل  ُثدح  ام  رهمّزلا ، نم  ٍثعاب  جو  َلاز ع  دق  ٍّسح  ّل  ّنأ  عمو 



: ُتلقف حــــر ؛ ضعب  رعشأ  ُتنك  نأ 
ّ
ادَ  

؟ باض ّل  انه  التي  فأ 
َ

ال ەذه ؟ ُجيهُي  نَم  يذاتسأ ، - »
ردصملا ٍذئنآ  ىرتو  كانيع ، ةاجإلا  هف  كتأت  يذلا  عضوملا  ٍبق   اّمع  حبصتس  : - » لاقف 

: ةدرالا ةقلا  ءاسؤب  نم  ٌدحاو  حاص   ّمث  .حــــّلا » ەذه  ثعي  يذلا 
، ةلصلا بُقّنلا  ەذه  جو  نع  اعفرإ  عضوم  َرِخآ  امُتيطعأ  ُثح  ناتساقلا  ناسفّنلا  اهتّيأ  - »

نأ دت  َتنك  ْنإ  : - » ُتجأف .دّمجتلا » مد إ  دوع  نأ  لق  لق  ألم  يذلا  ملألا  نع  لق 
ً

أل 
يُّ

بهاّرلا انأ  : - » َباجأف دلجلا »! عاق  َّنهألف إ  كصلخأ ، مل  اذو  تنأ ، نَم  ْلقف   كنع ، فّفخأ 

َتنأأ : - » هُتلأسف .ّتلا » نع  اضوع  َحللا  انه  ذخآ  ةئّّسلا ، ةقدحلا  رامث  بحاص  انأ   ؛
420

وغلأ
.ائش ملعأل  ُتسل  ضرألا  يدسج ع  هلإ  َلآ  اّمع  : - » لاقف  انه »؟ ٌتم 

.
422

سوورتأ اهعفد  نأ  َلق  ارارم  انه  طهت  حوّرلا  ّنأ  ةملا   ەذه   
421

سوملط ةقطنملو 
ام ةعدخلا  بكترت  لا  حورلا  ّنأ  ْملعاف  دّمجتملا ، عمدلا  َجو  نع  لت  نأل  اقوت  نوكت أ  لو 

هنامز ؛ ح ّل  قني  ّح  ه ، محتي  كلذ  دع  ّلظو  ناطش ، َدسجلا  اهنع  عي  انأ ، ُتلعف 
.ارو انه ، دّمجتي  يذلا  مسجلا  ُحبش  عألا  ائرم   لازي  امّرو ال  جــــهّصلا ، اذه  طقس   

: اوت َتلصو  َتنك  ْنإ  بر  الو  هفرعت 

: - هل ُتلقف  .وحّنلا » َسُِح ع  نأ  ذنم  ةددع  تاونس  ْتَمنا  دقلو  ، 
423

ارود انارب  دّسلا  نإ 
ّ

ه
« .باّثلا يدترو  مانو  بو  لأ  نإ 

ّ
ه دع ؛ ْتم  مل  ارود  انارب  ّنأ  كلذ  عداخُت ، نأ 

ّ
ك دقتعأ  »

دق ناز  لكم  نك  مل  فثلا ، نارطقلا  غ  ثح  نايلام ، قدنخ  عألا ،   : - » باجأف
ەاّو بكترا  دق  نا  هئاقأ  نم  دحاو  عم  ەدسج  اناطش   هنم  د 

ً
اذه  كرت  امنيح  ُدع  َلصو 

.ردغلا
.ةوسق هلماعأ  نأ  ةسالا  نم  نا  ذإ 

ْ
امهحتفأ ، مل  ّل  .ّيع » ْحتفاو  َنآلا  َّإ  كد  ّدُم  ْنل 

ىرت ا  َمل  لئاذّرلا ، عيمج  نورخزت  نَم  او  لئاضفلا  عيمج  نع  ءاغلا  اهّيأ  ةونج ، لهأ  ا  ْمل  ات  الأ 
؟ انّدلا نم  اودرطُت  ْمل 

هحور لما  نآلا  سطغ  هلاعفأ  ءوس  هلعج  منم  ادحاو  ُتدجو  انامور  سْفن   ثَخأ  بناج  إف 
.اح ەدسج  ودي   عألا  لازي   امو  سوتشوك ،  

 



ثلاو
ّ

نوثال ةعاّرلا  ةدوشألا 
: ةعساّتلا ةقلحلا  )

وأ ةّناسالا  ةطلّسلا  ونئاخو  مهيلإ  نسحملا  ونئاخ  ذعُ 
َّ

ب ثح  اذوهي  ةرئاد  ةعاّرلا : ةقطنملا 
.فسول مهمهتل  امثإ  مهأو  ةّهلإلا ،

( سويساو سوتورو  اذوهي   ) ةّروطامالاو ةسنلل  ةثالثلا  رالا  ةنوخلا  .فسولل  لّوألا  روهظلا 
(. ضرألا زكرم  لولا إ  .ةثالّثلا  فسول  ەاوفأ  مهمهتلت 

ىرخألا ةهجلا  نم  ادعص  نادوع  نارعاّشلا  .محجلا  لصأو  فسول  طوقس  ح  ويلجرڤ  )
( .ضرألل

424
مّدقتت محجلا  كلم  ةلأ  يذ   - »

كَمامأ ْرظناف  انَوحن ،
.يذاتسأ لاق   هنّبت ،» َتنك  ْنإ 

ني امدنع  دعلا ، ىرن   امو 
، انترك فصن  مالظلا ع  مّخ  وأ  فثك  باض 

، حــــّلا اهريدت  ةنوحاط 
ً

، ەارأ نأ 
ّ
لّخ   يذلا  ءانبلا  كلذ  نا  اذكهف 

اقّتم يدشرُم  ءارو  تمتحاف 
.ەاوس ٍمصاع  نم  نك  مل  ذإ 

ْ
حــــلا  َرطخ 

، ارعش اذه  بتأ  ذإ 
ْ
أل 

َ
فجتر ّو  ُتنك ،

ةاّطغم هف  حاشألا  تنا  اعضوم  ُتغل 
.جاجّزلا َطسو  ةّشق  َلثم  ّفشو 

؛ اصتنم نا  رخآلا  ضعلاو  لتسا  اهضع 
؛ قاس

َ
ه كاذو ع  هسأر  اذه ع 

.سوقلا همدق  َبوص  ههجوب  ئام 
ً

ەاوسو 
، لمجلا هجولا  كلذ  نادزملا  نئالا  علطُ ع  ْنأ  يذاتسأل  قول  ةافلا  هف  ام  انقا  امدنعو 

: ئاق
ً

فقوتساو  امأ  نم  عجارت 

« .سألا هف  حلست  نأ  يذلا ي  عضوملا  اذوهو  ، 
425

سد اذوه  - »
ذإ

ْ
كلذ ، بتأ  نلف  ءيراقلا ، اهّيأ  اذه  نع  لس  ال  اهاو ، ىوقلا  رئاخ  ُتودغو  َكاذنآ  ُتدّمجت  م 

.مال ّل  هلوق  نع  ْقس 



: اح ُتق  انأ  الو  ْتمأ  مل 
.توملا نمو  ةاحلا  نم  امورحم  اذكه  هلع  ُت  ام  لقعلا ، نم  ٌرزن  كل  نا  ْنإ  كسفنب  ْنّمختلف 

نم قالمع  ِمسج  برقأل إ  ماق  ّنو  جلّثلا ؛ نم  ەردص  فصنب  اجراخ  باذعلا  ملاع  روطامإ  نا 
: هعارذ لوط  قيلامعلا إ  ةماق  برق 

.ەذهك ًءازجأ  بساني  يذلا  ّللا  هنوك  نأ  ام ي  َنآلا  َلف 

َردصم نوك  نأ  ّبطل  نإف 
ّ

ه هقلاخ  هجوب  ضفتنا  ّمث  حيبق ، نآلا  وه  ام  مج 
ً

ٍموي  تاذ  نا  لو 
.مالآلا عيمج 

لّوألا نارَخآلاو  ، 
427

رمحأ نا  اهنم  ّامألا   
426

! ةثالّثلا ههوجوب  هسأر  ُتأر  ْنأ  ةعاس 
َ

شهدل  او 
نالصّتم

.فتلا اتل  طَسو  خفالا   دنع  ْتدحّتا  اعمجو 

ثح نم  نوتأ  نَم  اهيشو   
429

اناد ودي  نا  ألاو  ، 
428

ةرفصو ضاب  ب  اد   نمألا 
.لّنلا ردحني 

.اههبشُ رح  ةعأ 
َ

ُتأر  ام  مظع ، رئاط  ساق  ناحانج  جخ  دحاو  ّل  تحت  نم 

،
430

حار ثالث  هنع  ردصت  ُثح  اهّرح  ناو  شاّفخلا ، َانج  ةهيش  تنا  ل  ٌشر  اهل  نك  مل 
.اهيف ام  ّل  سوتشوك  اهنم  دمْجت 

.ةماّدلا ةوغّرلاو  عمدلا  ةثالّثلا  هناقذأ  رمهنيف ع  ٍنويع  ّتس  ناو ي 
هتاذ ناوألا  ذع  

ّ
ب ثح  اذَه  ناّتلا ، بلاود  لعفت  ام  امثآ  هنانسأ  غضم  نا  ٍمف  ّل   

.ةثالث
نم ع اناحأ  عي  يذلا  بلاخملا  باشإ  بناج  ٍلا إ  تاذ  تاّضعلا  نكت  مل  مامألا  يذللو  

.دلِجلا َلما  ەراقف 

؛
431

ّوخسإلا اذوهي  حور  باذعلا   قأ  عألا  ةقالُملا  
ُ

حوّرلا  كلت  : - » يذاتسأ لاق  
.هقاس سفري  جراخلا  و  قدّشلا ، لخاد  هسأر 

فك ْرظنأ  ، 
432

سوتورب وه  دوسألا  مطخلا  نم  دتملا  امهدحأ ، امهَسأر ، ناسكنملا  نارخألاو 
! ةفش تنب  سني  الو  ىّولتي 

دقلف لحرن ، نأ  َنآلا  انيلعو  دوع ، لللا  ّنل  ءاضعألا ، ظلغ  ودي  يذلا  ، 
433

سويسا وه  رخآلاو 
ِتَدرفأ اّمل  ّمث  َمئالملا ، ةظحللاو  ناملا  َراتخاف  هقنع ؛ ُتضتحا  وه  دارأ  امو  .ء » ّل  انْأ 
رعَّشلا دّلتم  ب  لي  حار  ىرخأ  إ  ةلصخ  نمو  ةرِعشُملا  بناوجلا  وه  كّسمت  ةعسِ  ةحنجألا 

.ةدّمجتملا ةقلاو 
هسأر دهجلاو ، قلقلا  غلاب  يذاتسأ  لمح  فدّرلا ، زوب  ذخفلا  هف  تل  ّحم  َكانه  انغل  امدنعو 



.محجلا نيدئاع إ  انُتسح  ّح  ءاقترالل ، ول  ام  رعَّشلا  ثّشو  ەاقاس ، تنا  ثح  إ 
: بَعتم ٍلجر  لّثم  اثهال  يذاتسأ  لاق  

ْتنا ةرغث  نم  جخ  ّمث  .اذه » روّلا  َلقعم  رداغن  ْنأ  تاجرّدلا ي  ەذه  لْثم  َعف  ةّوق ، ْقلعت  - 
.ةدئو خ  كلذ  دع  ّم  اندو  فاح 

ّ
اهت اسلاج ع  حرطو  ةرخص   

قاّسلا  بصتنم  هُتيأر  ّنل  هُتكرت ، ُتنك  ام   
434

فسول أس  نأ 
ّ
ُتننظف  ّيع  ُتعفر 

.ءاوهلا
دق ُتنك  يذلا  عضوملا  ىرت  ال  لا  ءامهّدلا  ه  ركفتس  ام  اذهف  كاذنآ ، ركفلا  للم  ُتنك  اذو 

.هُتجا
، ةروعولا ُغلا  كلسملاو  ةلط  قطلاف  كمدق ، ع  افقاو  َنآلا  ضهنتلف  : - » يذاتسأ لاق  

، ةّعبط ًةراغم  ل  ةهدر ق  ٍذئنآ  اّنك  ُثح  كلت  نكت  مل  .« 
435

ةّحاصلا اهترود  طّسوتت  سمشلاو 
.روّنلا ةقفو إ  ٍةرعو  ضرأ  تاذ 

: أطخلا نم  َجرخُتل  لق 
ً

ثّدح  ةواهلا ، رداغأ  نأ  لق  يذاتسأ ، ا  : - » افقاو ُتضهن  امنيح  ُتلق 
إ ءاسملا  نم  سمّشلا  ِتلقتنا  فك  ّمث  سأرلا ؟ َسوكنم  اذكه  اذه  فق  فكو  جلّثلا ؟ وه  نيأف 

، زكرملا نم  ىرخألا  ةهجلا  لازت   ام  نأ 
ّ

ك بسحت  : - » لاقف  صقلا »؟ تقولا  اذه  حبّصلا  
.ملاعلا قخت  لا  ةرّفنملا  ةدودلا  رعش  ُتقلعت  ثح 

ماسجألا هلإ  بذجنت  يذلا  عضوملا  َتع  َك  ُتردتسا  امنيح  ّمث  طهأ ، ُتنك  املاط  َكانه  َتنك 

.
436

بناج ّل  نم  ةلقثلا 

َقيذأ يذلا  ، 
438

ألا سايلا  ّغ  يذلا  فصنلل  لاقُملا   
437

ةرلا فصن  َتحت  َتلصو  َنآلاو 

:
439

ةئيطخ نود  َشاعو  َدلو  يذلا  كلذ  َتوملا  ِهتورذ  َتحت 

.
440

اذوهي ةرئادل  ىرخألا  ةهجلا  لش  ةغص  ةحاسم 
ً

َكمدق  سودتل  نإ 
ّ

َك
ام اسرغنم  لازي  ام  ملالس ، ەرعش  نم  انل  َلعج  يذلا  اذهو  ءاسم ، كانه  نوك  امثيح  ٌراهن  انه  تقولا 

.لق نم  نا 

:
441

ءامّسلا ءالع  نم  طقس  ةهجلا  ەذه  نم 
لا ضرألا  اّمأ  رحلا ، َتحت  ْتأتخاف  هنم  ْتَشخ  انه ، ّح  ةّدتمم  سمألا  تنا  لا  ضرألاو 
ابك اضفخنم  هسفن  ثعالل  ْتكرت  دقف  رهطملا ، لج  َلش  ثح  ّونجلا  ةرلا  فصن  تعلط  

.حطّسلا تدعصو إ 
اهن  لا  كلت  اذه  َرْفقلا  َعضوملا  ِتكرت  اضأ  هنم  اه  امّرو  ُنحن ؛ انترك  فصن  تءاجو إ 

اذه لوّطلا  ّي   ، 
442

باذلا لع  نع  ٌدع  ٌعضوم  لفسألا  ةّمثو   .عطس » َكانه  لاو  عألا 



ەارجم اهَتحن  ةرخص  ةحتف   نم  انه  طهي إ   
443

ٍلودج رخ  ل  رظّنلا  فرعُ  ال  هسفن ، فهلا 
.ةّفخ اردحنم  هف  جّعتي  يذلا 

طسق ِذخأ  ركفن  نأ  نود  نم  ءولا ؛ ملاعلا  دوعنل إ  ّخلا  كلسملا  كلذ  يدشرمو إ  انأ  انفلدف 

ةلمجلا ءاشألا  ةّئاد  ٍةرغث  َللخ  ُتأر  ح  اّثلا ، انأو  لّوألا  وه  عأ ، إ  انيقتراو  ، 
444

ةحار

.
445

موجّنلا ةؤر  َدعتسل  انجرخ  كانه  نمو  ءامّسلا ؛ اهب  ةرخاّزلا 
 



ّاثلا لا 
ّ

دش  
رهطملا

Purgatorio
 



وألا ةدوشألا 
.رهطملا سراح  نوتا ، روهظ  .عــرألا  ّونجلا  بطقلا  موجن  لّمأتي  ناد  .ماهلإلا  تاهلآ  ةاجانم  )

( .ارجف ناسن 1300 ، نم  اعلا  حصفلا ، دحأ  موي  .ءاشلا  ةّهطت ع  ةعش 
يركف قروز  اذوه  َلضفأ ، ٍەام  َسل ع 

، هَتعأ َنآلا  عفري 
.ناجَهلا َمراع  ارح  ەءارو  ارات 

اذه َاثلا  َتولملا  ّغأس  انأو 
ناسإلا حور  رّهطتت  ثح 

.ءامّسلا َدعصت إ  ْنأ  َردجأ  َصتف 

رعِّشلا ُتّم  َنآلا  ِثعيلف  ْنل 
ُبِسنأ ّنكلإ  انأف  ِتاَراملا ، ماهلإلا  تاّر  ا 

، لق
ً

 
446

ويلا ْضهنتلو 
عئاّرلا مغّنلا  كلذ  انغ  َفعسُل 

ةّوقلا ەذهب  ةسالا 
َ

 
447

َقئاقعلا َحفل  يذلا 
.ءاجر َّل  نارفغلا  ْتَدقف  ُثح 

،
448

قّلا توقا  نم  نوللا  ُقئار 
، ثألل ّنلا  حململا  عّمجتي   َحار 

، رئاوّدلا وأ  ّح  افاص 
ُترداغ ْنإ  ام  َّيع  َجاهتبا  َدّدجو 

تّملا َءاوهلا  َكلذ 
.بلقلاو َردصلا  َّم  َرّدك  دق  َنا  يذلا 

نا يذلا   
449

ِتوحلا َجب  اجاح  هل  َقّلا  كحّضلا  َكاذنآ  َرمغ  ةّحملا  ادلا إ  ُنتافلا  بكولا 
ثأ
َ

.ەَر تق 
انيع َلا  تارظن  وأ  َبقع  اهَرت  مل  عــرأ  اموجن  ُتأرو  رخآلا  بطقلا  ُتعلطتو إ  انيم  ُّتفتلإ 

.
450

ناسإ
! موجّنلا ەذه  لّمأت  نم  ِكنامرحل  ةلّمم  ِتنأ  م  لامّشلا  ضرأل  ا  ةطتغم ؛ اهراونأ  ءامّسلا  ِتد 



ّبدلا ُلق  نم  هنم  تخا  يذلا  رخآلا ، بطقلا  إ  لق 
ً

اتفتلم  اهرظنم  نم  فن  ُتعنا  امدنع 

َأ ەاأ  ٌنبا  ضحم  يذلا ال  قوّتلا  كلذ  ّل  ٌريدج  ەآرم   
451

ادرفنم اخش  امأ  ُتأ  ألا ،
.هنم

.ناتَجُم ەردص  هنم ع  تحادنا  يذلا  هسأر  رعش  ُلثم  اهلثم  لق ،
ً

ءاش  ةلطلا  هتيحل 
ةلاق

َ
فق  نأ 

ّ
ه ُتسح  ُثح  روّنلا  نم  ةرفولا  ەذهب  ەاّحم  نّت  ةكراملا  عــرألا  مجنألا  ةّعشأ  تنا 

.سمّشلا
ةّلا  تارظّنلا  وأو  .محجلا  لئاضفلا   وأ  راونألا  ەذه  نم  ةمورحملا  ةلّمملا  ضرألاو 

.ءاّوحو مدأ  نم  ّل  ملاعلا  اهاقلأ ع  لا  تارظّنلا 

:
452

روقولا هشر  ازاه  انل  لاقف 
؟ راّتلا سكع  عألا  رهّنلا  نيَدعاص  ّيدألا  نجّسلا  نم  ناراهلا  اهّيأ  امتنأ  نَم  - »

محجلا َيداو  مالظلا  رمغ  يذلا  مهبلا  لللا  كلذ  نم  اجرختل  اساْن  امل  نا  نَمو  امادَه ، نَم 
؟ ادأ

»؟ ارخص إ  نامثآلا ، اهّيأ  اتأتل ، اددج  اموسرم  ءامّسلا  ِترَدصأ  ىرت  ا  مأ  ةواهلا  سومان  َقرُخأ 
.ّبكرو ّيع  قوّتلا  َعبط  هتاءامو ، هتارظنو  هدو  فتلا ، نم  يدشرُم  َكسمأف  

بحص افعسُم  تئج  اهنم  ٍءاجرو   
453

ةدّس ْتلزن  ءامّسلا  نم  ل  ّم  ٍةردام  ُتتأ  ام  : - » لاق ّمث 
.لجرلا اذه 

؟ كلذ فالخ  نوكت  ْنأ  ئشمل  ّأف  انه ، انرمأ  ةققح 
َ

كل  َحأ  ْنأ  كتئشم   تماد  ام  ْنل 
ّإ شعلا  نم  هل  َقبي  مل  ُثح  برُقلا  نم  هلإ  نا  هنونج  هّنل  خألا  ەءاسم  ُدع  لجّرلا  اذه  َري  مل 

.س ٌرزن 
.ُتجهتنا يذلا  اذه  ىوس  لس  نم  نك  ملو  هل ، اذِقنُم  ُتلسرأ  دق  ّإف  لوقلا ، ُتفلسأ   امو 
.اعمج كناطلس  َتحت  رّهطتت  لا  حاورألا  ەذه  هرأ  ْنأ  درأ  َنآلاو  هل  ِةاطُخلا  َلفحم  هُترأ 

: نوجش ُهل  ٌثدح  كلذ  ه ،؟ ُتئج  َفك 
.َكعمسلو َكال  ه  ناتإلا  دعاسُ   ةانع 

ٌ
لّتت  ٍلع  نِم 

اهلجأ نم  َلزانت  نَم  ّل  فرع  ام  زعلا  بلطملا  كلذ  ةّحلا ، ادشان  ءاج  همدْقم ؛ لقت  نأ  عف 

.
454

ةاحلا نع 

ُنوكس يذلا   
455

بوّثلا َتوضن  امدنع  اتوأ  َكلع   ارم  توملا  نك  مل  ذإ 
ْ

ٌملعل ، اذهب  نو 
ّ

ك
.قلألا َرها  مظعلا  مويلا  َكلع  

إ ٍمتنم  انأ  ل  سونيم ، دافصأ  ُعبقأ   ال  انأو  ، ٌّ لجّرلا  اذهف  ةّلزألا  ناوقلا  ِقرخن  مل  نحن 

اهّيأ كوجرت ، رظّنلا  ْتحرب  ام  لا  ، 
456

اترام َكتأرما  انيع  ناترهاّطلا  نانيعلا  اهيف  لا  ةقلحلا 



عبّسلا َكلامم  َع  من  انْعدتلو  لت  ْنأ  َكفلحتسأ  ف 
َ

اهّبُحِ َكل ، اهّدعَت  نأ  ُكراملا ، ُبلقلا 
.لفسألا َكانه   َركذُت  نأ  كّمهي  لازي  ام  نا  ْنإ  كحدم ، اهمامأ  قطنأسو 

.فاطلأ نم  ْتلأس  ام  َّل  اهُتبهوف  ّع  ًةزع  اترام  تنا  ىرخألا ، ةهجلا  ُتنك   املاط  : - » َلاقف
ُتجرخ امَدع  َّنُس  يذلا  نوناقلا  اذه  تقم  سملت ، نأ  ُدع  َردقت  نل  ّلا ، رهن  َءارو  ذإ  

ْ
َنآلاو 

.
457

كانه نم 
وجرت ْنأ  ك  ّع ، يرطُت  ْنأل  َك  ةجاح َ الف  كدهتو ، َكعفدت  ءامّسلا  نم  ٌةدّس  تماد  ام  ْنل 

َ. اهمسا 

: ذق
َ

ر ّل  نم  رّهطَل  ههجو  ْلسغتلو   
458

ِلَسألا ٍمعانب  اذه  ف 
َ

َكات َّفلو  ضماف 
.سودرفلا ِندل  نم  ٍثوعم  عار  ِلّوأ  َمامأ  باّضلا  ُراثآ  اهاشغت  ع  ّسلا  ُنسْحَ  الف 

نم ٌداوعأ  ْطلا  ّل  َقوف  ومنت  جملا ، َمطتل  أ  ثح  ّفاوحلا  لفسأ  َدنع  ةرجلا ، ەذه  َلوح 
.لَسألا

ِتامطلو َلَملا  نِسحُ  ال  هنأل  كانه ، ومني  نأ  َردقل  ّفج  وأ  َقاروألا  لمح  اّمم  َرَخآ  َتان  ال 
.جملا

افطعنم لجلا  ءاقترال  امُس  علّطلا ، َنآلا إ  ةلآلا 
ُ

سمشلاف ، ناعجرت ، ذإ 
ْ

انه  نم  ادوعت  اذكه ال 
.ّيع ءلم  هلإ  اعلطتم  يدشرم  نم  ُتنادتو  ٍةفش  ِتنب  سنأ  ْنأ  َنود  ُتضهنف  تخاو ؛ .َأ »

لفسأ ّح  انه  نم  ردحني  لهّسلا  اذهف  ءارولا ، إ  ضمنلو  عتاو  يغص ، ا  َلاعت  : - » أدف
.رحلا ِتاشاعترا  انأ  ُتّم  دع  نمو  هماّدق ، ةضاّرلا  حاّصلا  مئاس  درط  رجفلا  نا  .هصاقأ »

.ەاقل ّح  ّسلا  ثَع  ارعاش  دوقفملا ، جهّنلا  عجري إ  نم  لْثم  رْفَقلا ، لهّسلا  س   انلعَجو 
رّختلا   َ ءُت  مئاسّلا  اهلاقتسال  ُثح  َسمّشلاو ، ءادنألا  هف  كعت  يذلا  عضوملا  انغل  ّمث 

روفلا ُتكردأف ع  قفّرلا ، غلاب  تدودمملا  هد  بشعلا  بّطلا ع  َيذاتسأ  َعضوف  ادور ، ادور 
هْتراو دق  ْتنا  يذلا  َنوللا  ولج  َحار  َكانهو  عمّدلا ؛ لضخملا  َّيّدخ  هُتيلوأو  ري ، هلإ  نا  ام 

.محجلا
.ةدوعلا ةجت 

َ
كاذ  دع  َقاذ  اناسإ  ههام  اوباج  نّمم  َري  مل  يذلاو  امامت  اخلا  ءاشلا  انغل  ّمث 

ثاعنالا ِتدواع  ّح  ةنّيهلا  ةتنلا 
َ

َعنا  نإ  امف  ةيجعلل ،! ا  ْنل ، لَسألا  ّفل  ، 
459

ُرخآلا َءاش  امو 
.هف اهَفطتقا  َنا  يذلا  هتاذ  ناملا  اهّوتل  



ثلا
ّ

ةنا ةدوشألا 
روهظلا دواع  نوتا  .ّغ  الّزا  .حاورألا  ةاقالم  .ّونلا  - كالملا لوصو  .ةرجلا  غي   راهّنلا  )

( .رارفلا لاذأ  عيمجلا  ذولف 
َقفألا ِتكردأ  سمّشلا  تنا 

ةطقن عأ  ّغُت  يذلا 

،
460

ملشروأ ِهلاوز  ّطخ  نم 
، ةساعُم ةرود  اّسلا   ُلللاو ،

« ناملا « ـ اسمم ب جْنلا »  » ُحراُي نا 

،
461

لللا لواطتي  امدنع  لللا  د  نم  طقسَ  يذلا 
ةرْمُح َعشعشملا  َضبألا  نيّدخلا  ّنأ  ثح  اذكه 

احشّا افقاو ، ُتنك  ُثح  رجفلا ، يَّدخ 
.تقولا مّدقتي  َحار  ام  ردق  لاقتلا  ةحْسم 

رحلا ءازب  لازن  ام  اّنك 
، هِرد ركف   نم  لْثم 

.مسجلا هنام  ثل   بلقلا  ح  ەاّإ  اجهتنم 
حئاّصلا علط  ىرن   امو 

، باّضلا ِدّلتم  َطسو  ّرمح  َخــــّملا 
، ّيرحلا لهّسلا  قوف  بغملا ، ةحان 

َ

.ناط ُّيأ  ەام  ّي  الف  ةع  قأ  رحلا  لق ع  ارون  ەارأ ! ُتحرب  ام  علو  ُتأر -  اذكهف 
.مظعأو عَطسأ  راص  دقو  ةناث 

ً
هُتيأر  نوك ، اّمع  يدشرم  لأسأل  لق 

ً
يرظن  هنع  ُتفرح  امدعو 

.ادور ادور  قثبي  حار  رخآ  ٌضاب  اذه  تحت  نمو  وه ، ام  يردأ  ٌضاب ال  هناج ، نم  اد  ، ّمث 
ّونلا َكالملا  َفرع  ْنإ  امو  َحانج ، انا  َلّوألا  َضابلا  ّنأ  َحّضتا  ّح  هتمص  يذاتسأ   َثل 

َنرومأم َنآلا  نم  ىرت  َفوسلف  امهَّمُض  كادَو  كالم هللا ، اذوه  امهِنثا  َكبكر ، نثا  : - » حاص  ّح 

.هلثم
ةئانتم نطش  روبعل  هَحانج  ىوس  اعا  الو  افاذجم  دي  الف  ناسإلا  َلئاسو ب  يردزي  م  ْرظنأ 

لّدي ام  لّدي  يذلا ال  ّيدألا  هشب  ءاوهلا  احفال  ءامّسلا  َبوص  امهعفري  فك  ْرظناو  . 
462

ەذهك
: اقلأ دادزي  نا  اّنم  وند  ّلإلا  رئاطلا  حار  ام  ردقو  .نافلا » لا  رعَش 



.يانيع ٍبثك  نع  هلامتحا  َوقت ع  مل  ّح 

هللُي ْنأ  ْدك  مل  ثح  ةعّلا  نمو  ةّفخلا  نم  نا  ٍبراق  كالملا  َلقأ  ءاشلا  .امهُتضفخف و 
.ءاملا

سلج نا  كانهو  ةطغلا ، باعتب  هجولا  عشعشم  كاذ ، هراق  رّخؤم  َدنع  افقاو  ءامّسلا  ّون  نا 
.حور ةئام  نم  أ 

كلذ َبتك   ام  اب  دحاو ، ٍتوص  نوّنغ  اونا  اذكه  ، 
463

م » نم  َلئاإ  جورخ  َدنع  »
.رومزملا

.اع َرداغ : ءاج  امف  َوه  اّمأ  اعمج ، ءاشلا  اومتراف ع  كَراملا ، بلّصلا  ةمالع 
َ

مهل  َمسر  ّمث 
.ةددج َدهاشم  متي  ْنَم  هلوح  علطتي  ناملا ، اغ ع  اد  َكانه   َ يذلا  دشحلاو 

، ءامّسلا دك  نم   
464

يدجلا َجب  ْتدرط  امدع  روّنلا ، بناج  ّل  نم  َراهنلا  قشرت  سمّشلا  ِتَقِفطو 
.ةددّسلا اهماهسِ 

: لئاق مههاج  انيلإ  ُددجلا  نومداقلا  عفر  ذئنآ 
: ويلجرڤ باجأف  .لجلا » فملا إ  َكلسملا  اناُلف  هنافرعت ، امتنك  ْنإ  - »

جهن َللخ  للق ، َلق  انلصو  اّنك  .مِلْثم  نارئاس  ّإ  ُنحن  امو  نابخ ؛ ناملا  نأ 
ّ

ان نوبسحت  ملعل  - »
« .اعل َنآلا  اندوعص  انل  وديل  ّح  ارعوو  اساق  نا  َرخآ 

نم اهّفل  ام  ةّدش  نم  اهنول  عقتماف  اح  ُتحرب  ام  ُتنك  نأ 
ّ

افنأ  رتاوت  نم  حاورألا  ِتظحال 
.بَجعلا

، ةّور ال  عفادتت  و  ءانألا ، ّقتت  لا  نم  ةمحز 
ً

نوتز  َنصغ  لمح  ءاج  ٌلوسر  بذتج  امو 
.لّمجتتل َبهذت  ْنأ  دات ، وأ  ةسان ،

ً
اعمج ، اهتارظن  َياّحم  َكلت  ةّظحملا  حاورألا  ِتقصلأ  اذكهف 

.لْثملا اهلداأ  ْنأ  تزّفح ع  دقل  ّح  ةمراع  ٍةّحم  قناعتل  يوحن  مّدقتت  اهادحإ  ُتأرو 
! اهتروص نم  ّإ  ةواخ 

ً
احاشأ  اهل  ا 

.يردص امهِب إ  ُتدُع  ٍتاّرم  َثالثو  ّيَد  اهفلخ  نم  ُتممض  ٍتاّرم  َثالثف 
اعّتم مّدقتأ  ُتحر  انأو  عجاي  َلعجو  حبّشلا  َمسبا  دقلف  جو  ع  َمسرا  َشهّدلا  ّنأ  بسحأ 

.ەَوطخ
.ملل لق 

ً
لّهمتي  نأ  هُتوجرو  ٍذئيح  هُتفرعف  قوتأ 

ّ
ف نأ  ٍفطل  اجَرف 

مل َتنأ ، ْنلو  .ُفِقأ  انأف  اذلو  هنم ، ُترّرحت  دقو  َكّحأ  انأف  افلا  َسج  َكُتبحأ  املثم  : - » َباجأف

ەذه ّل  موقأ  نوأ ، ُثح  ةدوعلا إ  لجأ  نم  ، 
465

ّزا يزع  ا  : - » هل ُتلقف  َتتأ »؟ ىرت  ا 
: َلاقف هل »؟ نمّزلا  اذه  َتقفنأ  َمف  َتنأ  ْنل  ةلحِّرلا ،

.ارارم يروبع  ضفر  هل ، ولح  امو  ءاش  نَم  لمح  يذلا  كالملا  نك  ْنو  ٌر  ّطق  ْقحل  مل  - »
ْنأ هل  َباط  نم  َّل  اضّرلا ، لما  اقح ، ذخأ 

َ
روهش  ةثالث  ذنمو  ةلداع ، ٍةئشم  نع  ردصت  هتئشم 



.بكري
.باحّلا لما  َوه  اْقلتف  حلملا ، ْيتلا  ءام  هف  أّعتي  يذلا  ءاّشلا  َدنع  ُلملمتأ  ُتنك  انأو 

« .نوأ ەام  إ  نوردحني  نم ال  َّل  ادأ  لقتس  َكانهف  ّبصملا ، كلذ  إ  ةحنُج  ُدرْف  َنآلاو 
اهب َتّ  املاط  لا  قشعلا  اغأ  كتعارو   كتراذ  نم  ددج  ٌنوناق  َكْدّرج  مل  اذإ  : - » هل ُتلقف 

ام ال قيّضلا  نم  ْتدّكتف  اهدسج ، انه  إ  ةتآلا 
َ

َور  لق 
ً

اؤت  ْنأ  َكل  ْبطلف  ازحأ ، نع 

ِتحرب ام  ثح  ةوذعلا  ەذه  لثمو  أد ، اذكه  ، 
466

« ركفتَي لق  ممص  اُح   ا  !« - » فَصوي
.دّدت  َّ ةوذعلا 

نا ام  َرخآ  ائش  ّنأف  راحسالا  ةاغ  زا  
ً

ةحص  اونا   نم  ُعيمجو  ُتودو  يذاتسأ  ادَو 
.لا انل ع  رطخل 

! سك احاورأ  ا  اذه ؟ ام  : - » انب فتهي  للجلا  خيشلا  اذو  هئانغ  هبنم إ  نّمسم  اعمج  اّنك 
؟ ةفقولا ەذهو  نواهّتلا  اذه  ام 

لقحلا عمتج   امو  رظن هللا »! نع  مجحت  لا  ةواشغلا  ەذه  منع  اوضْنتلو  لجلا ، إ  اّه 
ام ودي  ْنإ  ام  ّمث  ەِدادتعا ، َدوهعم  َيدي  نأ  نود  نم  ةعادوب ، َملّشلا  وأ  َحمقلا  اطقتلم  مامَحلا ،

ُتأر اذكهف  أ ، ٌّمه  هلع  َرطس  ول  ام  ةّرغ ، ع ح  هتْوق  نع  ختي  ّح  فوخلا ، ەرِعشُ 
يرد الو  ودع  نَم  لْثم  ءاّشلا  بوص  اضار  ءانغلا  رجهي  وهو  مدْقملا  َثدحلا  َلفحملا  َكلذ 

: جورخلا َنيأ  نم 
.ةع ّلقألا  يذاتسأو ] انأ   ] انُه َنا  امو 



ةثلاثلا ةدوشألا 
( .دفنام .ةئطملا  حاورألا  ةاقالم  .ماسجألا  ةعبط  هل  ّف  ويلجرڤ  .قلق  ناد  .سملا  فانئسا  )

كاذ تغاملا  اهــه  حاورألا   ّنأ  ُتأر  اّمل 
فّلا ءاجرأ  ادد   ْتقّرفت  دق 

، لقعلا هف  انقّرؤي  يذلا  لجلا  ةحان 
َ

: مألا َفر  نم  ُتوند 
، ەالول َوْدعلا  لصاوأ  نأ  ّأف  

؟ لجلا ّح  ادُعص  دوقس  نا  ْنَمو 
: هسفن مول  نا  نأ 

ّ
ه ادَو  

ّنلا فهرملا  مضلل  ا  ەآ 
! رملا اهزخوب  كعسلت  رئاغّصلا  ُرغصأ 

ةلجعلا كلت  نم  ەاطخ  ْترّرحت  امدنعو 
، َيركف ّنإف  لعِف ، ّل  نع  ةاهَملا 

َ
دِعُت  لا 

هَتفهل َقلطأ  اضقنم ، َكاذنآ  نا  يذلا 
ذلا

ّ
ةور كلت  يرظن إ  ُتّصف  اهلاقع  نم 

.
467

ءامّسلا الاع   ءاملا  نم  قهش  لا 
، رمُحلا اهطويخ  انءارو  بهتلت  سمّشلاو 

يدسج مامأ  ّكتت  اهّنل 
.ادصم اهل  عنصأ  ُتنك  نأل 

ّ

امأ َءادوس  َضرألا  تأر  امدنع  ادحو  ُترِجُه  نوأ  نأ  نم  فوخلا  ّوتي  انأو  اناج  ُّتفتلاو 

: هِمسج لما  َّإ  اتفتلم  ؤم  َلاقف  . 
468

يدحو
عجهي ثح  َكانه  َنآلا  ٌمّخم  ءاسملا  كدوقأ ؟ نأو 

ّ
انه ، ارت  ام  َوأ  فوخلا ؟ رعش  كارت  َمل  - »

.
469

يزيدنب هْتدقف  يذلا  وه  هقس ، ان  ّلظلا : عنصأ  ُتنك  ه  يذلا  مسجلا 
اهادحإ فقوت  تاوامّسلا و ال  ةؤر  نم  ُبجعت  ام ال  َّجعت ، الف  ّلظ ، ّيأ  امأ  ْمسري  مل  اذإف 

دوهيّصلاو باذعلا  لمتحت  ثح  اذه  سجك  ماسجألا  عنصت  ةّهلإلا ]  ] ةردقلا .ىرخألا  عاعش 
.دحأل اهعص   ّ فشكت  اهّنل ال  دلاو 

ٍمونقأ ةثالث  
ً

عمج  يذلا  انتملا  كلسملا  زاتجا  ردق ع  ّيلا  لقعلا  ّنأ  بسح  نَم  ٌنونجم 



! دحاو
.مم دلت  ْنأل  ٍةجاح  نم  نا  امل  ء  ّل  ةؤر  نكمأ  ولف  ەرهظم ، ٌنئا   وه  ام  لا  ف 

َ
ِفتكل

: ّيدألا مهدادِح  عنصت  اهب  اذو  مهتاغر ، رُت  نأ  نكم  نا  اموق  اثبع  َبغار  َتأ  َكلعلو 

َو ٍةفش  تنب  سني  ملو  هنبج ، اضفاخ  حار  انهو  «، 
470

امهغ نثكو  نوطالفأو  وطسرأ  ُتنع 
.ركفلا َبرطضم 

هئاقترا ىوقت ع  ثح ال  رادحنالا  ةروعو  نم  كانه  َرخّصلا  اندجَوو  لجلا  كلذ  حفس  انغل  ّمث 
ِلجلا كلذ  ءازب  اروتو   ًةروعوو ب ل  ةلزع  ألا  رخّصلا  كلاسم  اذو  ةعّلا  ناقّسلا 

.لهس ٌبحر  رم 
: ەاطخ افقوم  يذاتسأ  لاقو  

قّطلا ركفتي   حار  امفو  حانَج »؟ ادّوزم  سل  نَم  رخّصلا ل  طسني  َنيأ  ملع  يذلا  اذ  نَم  - »
مّدقتت  حاورأ  ُبكوم  راسلا  ةهج  نم  اد   ةرخّصلا ، لوح  الاع  انأ  ُنياعأ  امفو  هسأر ، اقرطُم 

.ّسلا ءُت   تنا  ام  طرفل  اهيلع  َكلذ  ودي  ُنأ  َنود  انهاجّتا 
نم ك  ام  كسفن  َقلت   مل  ْنإ  انحصنَس  نم  اذوه  يذاتسأ  ا  َكيع  ْعفرا  : - » ه ُتفتهف 

: ّمطملا ةنب  لاقو   مهيلإ  رظنف  .حصّنلا »
فلأ انمّدقت  دق  اّنك  .كلمأ » َوقلف  قيفّرلا ، نبإلا  اذهّيأ  َتنأو ، ةدؤتب ؛ نوس  نإ 

ّ
مه انب ، اّه  - »

مهل اوقصتلا  امنيح  ةّق ؛ ٌد  اهيمرت  ةراجح  ەزاتجت  ٍدعُ  ع  لازي  ام  نا  عْمجلا  كلذو  ةوطخ ،
.رظنيل قوتيف 

ّ
ف ّكشلا  ەرماخ  نَم  لْثم  تباث  محام  عفترملا ، ءاشلل  ةرعولا  روخّصلا 

بسحأ يذلا  مالّسلا  كلذ  مفلحتسأ  ةراتخم ، احاورأ  ا  ةّيطلا ، ةناخلا  يوذ  ا  : - » ويلجرڤ أدف 
فرع ام  ردقف  دوعّصلا ، لهْس  ثح  ّجلا  ردحنملا  طسني  نيأ  انل  اولوق  اعمج ، هنوبقترت  نأ 

ّ
م

ّلظتو َثالُثف ، ثمف  ىدارف  اهتظح ، نم  مانغألا  جخت  امو  .تقولا » ردهي  نأ  هلع  ّقش  ءرملا 
ْنإ اهءارو  ٍتامحام  تاخألا ، هلعفت  وألا  هلعفت  امو  ەاوفألاو ، َعألا  ٍتاضفاخ  ٍلجو ، اهتّيق  

لفحملا كلذ  َسأر  انوَحن  اتآ  ُتأر  اذكهف  رمألا ، ام  يردت  َةدحاو  ال  ٍتاجذاسو ، ٍتائداه  ْتفقو ،  
، ضرألا يم ع  نع  حني  وهو  روّنلا  نولّوألا إ  ىأر  امدنعو  هجولا ، َّح  ةشملا  َقئال  دعّسلا ،

نوس اونا  نَم  مهعتو  ءلا  َضع  اوعجارتو  قوت 
ّ

اوف رخّصلا ، سج إ  نم  ّلظلا  ردحني  ثح 
.اس رمألل  اوفرع  ْنأ  نود  نم  مهفلخ ،

.ضرألا هس ع  سمّشلا  رون  ّقشي  ناسإ  مسج  وه  هنورت  ام  ّنأ  مملعأ  ولأس ، نأ  َلق  - »
« .اذه رخّصلا  طئاح  ءالتعالا  س  ءامّسلا  نم  ٍلضف  نأ 

ّ
ه نم  ق  اونوك ع  ل  اوشهدنت ، الف 

: مهيدأ افق  انيلإ  نوش  مهو  نوروقولا ، موقلا  َلاقف  يذاتسأ ، ملت  اذكه 
امف َكَ  َّإ  ْرِدُتلف  ْنَت ، نَم  انئا  : - » مهنم ٌدحاو  أدو  .اِس » َنآلا  انَمامأو  امجاردأ  اعجرإ  - »

: هف يرظن  ُتلَجأو  ُّتفتلاف  .اموي » َكانه  َتيأر  َتنك  ْنإ  ْركذتتلو  وطخت ،
.هَبجاح دحأ  ْتَرطش  ةّجش 

ً
ّنأ  دب  مج ،

ً
َرقشأ  ىأرلا  َلن  َنا 

ةدن
َ

ِەرحن  عأ  ارأو   ْرظناف ،»! َنآلاو  : - » لاقف  ّطق ، ُلق  نم  ەَرأ  مل  نأ 
ّ

عضاوتب  ُترذتعاف 



.حُج

ْنأ دوعت  ْنإ  ام  كوجرأ  ، 
472

ةروطامألا اناتسوك  دفح  ، 
471

دفنام انأ  : - » َلاق امسبم  ّمث ،

اهمامأ َقطنت  ْنأو  ، 
473

انوغارأ َرخفو  ةلقص 
َ

َرخف  روّنلا  ْترهظأ إ  لا  ةلمجلا ،
َ

نبإ  ىل  بهذت 
.كلذ فالخ  َلق  نا  ْنإ  ّقحلا 

ةيط َّل  نع  رفغ  يذلا  كلذل  اا  يرمأ  ُتضّوف  ناتضاق  ناتنعط  يدسج  ْتقخا  امَدع  انأف 
.رطاخ

هجّتي نَم  ّل  ُلقتس  ثح  ناتيحر  ناعارذ  اهل  ةهانتملا  ةيّطلا  ّنل  ةعظف ، َبر  اثآ ال  تنا 
.اهيلإ

هللا ِهجو  ةءارق  نسحأ  دق  نا  دراطمل ، وتنمل  كاذموي  هعفد  يذلا  اْْنِسوك ، ار  ّنأ  ولو 

.
474

ةلقث راجحأ  ةموك 
ُ

اهسرحت  وتيڤنب ، َبرق  جلا  دنع  نآلا  لازت إ  ام  اظع  تنال  ذئَتعاس ،
َتحت ْتلِمُح  ُثح  يدڤ  رهن  نم  ٍةقم  ع  ِةلمملا ، َجراخ  اهورذت  حاّلاو  رطملا  اهلسغ  َنآلا 

.ةلعتشم َحيباصم غ 
.خأ ءاجّرلا   َ املاط  ثعي  نأ  ردق  ماد  ام  ّيدألا  ّبحلا  َوبخ  نل  مهتنعل 

اذه َجراخ  نأ ي  هلع  هتت ، نع  نلعأ  نا  اذإ  ّح  ِةكراملا ، ِةسنلا  ِناصع  َتام   نَم  ّنإ  اقح 
لمع عباّرلا ، وتنمل )  ) نومل نم  ضحتبف  كلذ ، عمو  اهتصعم  مأ   ام  َفاعضأ  ءاّشلا 

، وتڤب برق ج  راجحألا  تحت  َقبت  ملو  اهعضوم ، نم  دفنام  ةّثج  بحس  انسوك ع  فقسأ 
تحت ْتلمُح   » هتّنج ّنأ  تابأ  ةثالث  َدع  هلوقو  .تابألا  ەذه  هحش   هنم  شي  ام  اذهو 
لللا مهثثج   فدُتف 

َ
ن ّيوبا ، رارق  مورحملا  ّقح  ادئاس  نا  ام  ةراشإ إ  ةلعتشم » حيباصم غ 

.حيباصم ال 
.ةّيطلا هتاولّص  ەذه  محلا  ةّدم  ُْْقت  مل  ْنإ  ًةّرم ، ثالث  نمّزلا  نم 

َكلذكو َتلاق ، فك  اناتسوك  ةّيطلا  نبال  َحّضوت  ْنأ  حرفُت  نأ  عيطتس  َتنك  ْنإ  َنآلا  رظناو 
.كانه » مُه  نَم  ِلضف  انه  ْرن  نأ 

ّ
ان كلذ  َمُحلا ؛ اذه 



ةعاّرلا ةدوشألا 
.ّونجلا ةرلا  فصن  سمّشلا   ةكرح  نادل  ح  ويلجرڤ  .لجلا  نم  وألا  ةلحرملا  ءاقترإ  )

( .نخألا اسلاو  اوال  ةاقالم  .رهطملا  لج  ةعبط 
، مالآلا وأ  جهاملا  لعجت  امَدنع 

، انتالم ىدحإ  اهتضق ع  محُت  لا 
، ةلملا َكلت  اهل   دشحت  َسفّنلا 

.اهاوس فرعت  دوعت  نأ ال 
ّ

اه وديف 
لئاقلا أطخلا  ُضقنيل  اذه  ّنو 

.
475

ىرخأ سفن  انيف ع  ولعت  اسفن  ّنأ 
ام ٌء  َُي  وأ  عَمسُ  امدنعف  هلعو ،
، ّدشأ الو  ٍةروص  َسفّنلا  هلإ  ُبذتج 

.هلإ َنطفن  ْنأ  َنود  ّرم  نمّزلاف 
، ەَرورم نياعُت  سفّنلا  ىوق  نم  ةدحاو  ّنأ  كلذ 

، هل اههانا  رثأتس  ىرخأ  ةّوقو 

.
476

قالطنا ةناّثلاو   ةقوثوم 
ٌ

وألا  ّنأف 
، ٌّقح ةجت  اذهب  نا  

؛ اهيلإ اذجنم  حوّرلا  َكلت  ُتصنأ إ  ُتحر  امدنع 

يذلا َعضوملا  غلن  انب  اذو  ، 
477

ظحالأ املو  ةجرد 
ً

سمخ  ْتقترا  دق  تنا  سمشلا  ّنأ  كلذ 
: ٍدحاو ٍتوص  حاورألا  كلت  هف  انب  ْتخ 

كوّشلا نم  ذم 
ْ

ٍةار ءلم  همْرك  جاس  عراّزلا   اهّدس  ام  الاغ  لا  ةرغّثلا  .ناغت » ام  دجوي  انه  - »
ّوأ

ً
ەدحو  يدشرم  دوعّصلا  لجأ  نم  ُهلس  يذلا  برّدلا  كلذ  نم  ْتنا أ  بنعلا  جضني  امدنع 

.كاذ حاشألا  َلفحم  انْرداغ  امدنع  ثإ ،
ْ

ەر انأو  

؛ همدق اقلسم ع   
478

واو اڤوتنامسب  مل   نو 
ّ

ه ون ، طهــو   ناس 
ْ

ويل ءرملا   تري 
.ناّطلا ناف ي  انه  اّمأ 

فحتي نا  يذلا  يدشرُم  اعّتم  اهشارو  ةمظعلا  ةغّرلل  َعراسملا  حنُجلا  ُتقلطنا  نأ 
ّ
ْعأ 

.يْدَهلاو لمألا 
نيدَلا ن 

ُ
لِمع نأ  مزلُت  ضرألاو  ىرخأ  نمو  ٍةهج  نم  انعت  ّفاوحلاو  رخّصلا  قوقش  ترن   انحر 



.مدقلاو
َنآلا ُكلس  ٍقط  ّيأ  : - » ُتلق فوشكملا ، هناج  دنع  عفترملا ، ءاّشلا  نم  فاح 

ّ
ة عأ  انغل  ذإ 

ْ
ّمث 

ّح اوطخ  اعّتم  دوعّصلا  ِلصاوتلو  ادأ ، نألا  َدع  ىرقهقلا   ِ ال  : - » لاقف  يذاتسأ »؟ ا 
نم ارادحنا  ّدشأ  نا  ءاشلاو  َلا  ُبعوتس  اّمم  عأ  ذلا 

ّ
ةور تنا  .ملع » ٌدشرُم  انل  حل 

.اهزكرمو ةرئاّدلا  عــُر  لصوملا ب  ّطخلا 
: ُتأدف بعّتلا  ةاغ  ُتنك  

ي ُّب ، ْيأ  : - » لاقف  لّهمتت »! امدنع ال  ادحو  ّلظأ  فك  ْرظناو  ّإ  ْتفتلا  قيفّرلا ، ەاتبأ  - »
.هل َلجلا  بناجلا  كلذ  نم  قّوط  نا  ازفإ  ءالعلا  ارأو   كانه ،» ّح  َرجرجتت  ْنأ 

.نْحّصلا كلذ  ُتغل  ّح  ثإ 
ْ

ەَر فحّزلا  ُتدهج   ُثح  زْمهلا  كلذ   َّ هتاملل  نا 
.ةهجولا َكلت  َبوص  علطتي  ْنأ  ءرملل  ذلل 

ً
نإف 

ّ
ه انيقترا  هنم  يذلا  قَملا  َتفتلم إ  َكانه  انسلَجف 

اهتّعشأ انحفلت  اهُتيأر  ذإ 
ْ

ُتشهُد  م  او  سمّشلا  هُتعفر إ  ّمث  ءاّشلا  َبوص  ّوأ 
ً

يَب  ُتهجّتإ 
.راسلا نم 

.لامّشلا دال  َو  اننب  ّرمت  روّنلا  ةع 
َ

ُتأ  امدنع  وهذ  َمظُع  رعاّشلا  َكردأ  دقلو 
ىَسف لفسأ ، ٍلع إ  نم  اهَرون  ةلسرُملا  ةآرملا  كلت  ناقفاري  سلوو  روتسا  نا  اذإ  : - » َلاقف 

.مدقلا ەراسم  نع  ْدِح  مل  املاط  ، 
479

َّبُّدلا َبرق  ُدع  ارئاد  جولا  ةرئاد  نم  جّهوتملا  َبناجلا 
َلجلا اذهو  نويهص  َلج  ّنأ  ْلّختو  َكاوق  ْعمجتساف  كلذ  ثودح  ةّفك  َمهف  دت  َتنك  اذو 

لا ةّداجلا  ّنأ  ظحالتسو  نافلتخم ؛ ٍةرك  افصنو  هسفن  قفألا  امهل  نوك  ثح  ضرألا  ناموق ع 
مت إ رخآلا  بناجلا  اهنم و  ٍبناج  انه   س  نأ  اهيف ي  هتع  َقْوس  وتيف  ْنسحُ  مل 

ام حضوب  ُّطق  َرأ  مل  يذاتسأ  ا  اقح  : - » هل ُتلقف  .ةهاب » ءاشألا  َكلقع  ّبت  ْنإ  اذه   ؛
480

كانه
: اهنع ااق  ودي  يركف  نا  لا  ةطقنلا 

َ
ەذه  َنآلا  ىرأ 

ءاتّشلا ب  ادأ  عبقت  لاو  ، 
481

ءاوتسالا ّطخ  نونفلا  دحأ  اهوعد  لا  العلا  ءامّسلا  ةرئاد  ّنأ 
نأ
ّ

اه نوّيناعلا  َبسح  ّح  َتركذ ، يذلا  ثعالل  لامّشلا  ةحان 
َ

عضوملا  اذه  دعتت   فّصلاو ،
.ةّراحلا ةقطنملا  ةهجّتم إ 

اّمم َأ  ّولعلا  ذخآ  
ٌ

ُلجلاف  َس ، ْنأ  انيلع  م ي  فرعأ  ْنأ  ٌبغار   نإف 
ّ

َكل  باط  ول  ْنل 
« .يانيع دوعّصلا  ىوقت ع 

مّدقتي ام  ردق  صقاني  بعّتلا  ّنل  ةروعولا ، ددش  ءدلا  نأ  
ّ

ه لجلا  اذه  ةعبط  نم  : - » باجأف
حادنالا ةّفخ  لْثم  ەؤاقترا  كدل  حبص  ثح  ةفاطللا  نم  لجلا  َكل  اد  ام  اذإف  .ءاقترالا  ءرملا  

نل .كاعتأ  نم  فّفختت  ْنأ  ردقت  كانهو  ەذه ، قطلا  ةاهن 
َ

َتغل  نوكتسف  ءاملا ، َراّتو  ٍبراق   
نع انبطاخ  اتوص  انعمس  ّح  تامللا  ەذهب  َقطن  ْنإ  امو  .ّقح » ٌرمأ  نأ 

ّ
ه فرعأ  .دملا  َكل  لوقأ 

: ٍبثك
انراس انيأرف إ  توّصلا ، كلذ  عامس  ىدل  اّنم  ّل  َتفتلاف  كلذ »! َلق  سولجلل  َتجتحا  امّل  - »



ّلظ َلثام   اصاخشأ  اندجَوو  اهيلإ  انهجّتاف  .اهدوجو  إ  ُلق  نم  انهبنا  نكن  مل  ةبك  ًةرخص 
ااع هبكر ، انضتحم  اسلاج  نا  اوهنم ، اد   دقو  مهدحأ ، .لساتو  ٍءاخسا  عاضوأ  ةرخّصلا  

.لفسأ هَهجو إ  امهنب 
هل لسلا  نا  ول  ام  اّلا  نم  ودي  يذلا  لجّرلا  اذه  رظنت إ  ول  اذّح  قيفّرلا  يدّس  : - » ُتلقف

َتنأ ذإ 
ْ

َنآلا  ِقَتلف  : - » لاقو  ەذخف ، عافترا  دنع  ە  اعفار  انَسّرَفتو  انيلإ  َتفتلاف  .اققش »
!«. لِسا

ذلا
ّ

باه نم  عنم  مل  افنأ  قّيض ع  لازي  ام  نا  يذلا  راصحنالا  كلذ  ّلو  نا ، نَم  ُتفرعف 
نع انه  اهتع  سمّشلا  دوقت  فك  فأ 

َ
َتأر : - » لاقو هسأر ، دالا  َعفر  ەراوج ، ُت   امَدنعو  هلإ ،

كلجأ نم  ملأتملا  ُتسل  : - » ُتأدف لق ،
ً

مسبأ  تلعج  ةجولا  هتاملو  سلا  هتارح  كراس »؟

َتدع إ َكارت  مأ  لد 
ً

ىرت  ا  رظتتأ  عضوملا : اذه  سلاج   َتنأ  َمل  ْلق  : ْنلو  ، 
482

اوالِ ا 
َدنع سلج  يذلا  كالم هللا  ماد  ام  عأ ؟ ا أ إ  دوعّصلا  عفن  ام  : - » باجأف ةمدقلا »؟ َكتداع 
ءانثأ ْتراد   ام  ردق  وح  ءامّسلا  رودت  ْنأ  ّوأ 

ً
.باذعلا ي  ِةموح  مأ إ  عَد  نل  ةَتعلا 

نع ردْصَت  ٌةالص  كلذ  لق  ّعُت  مل  ام  . 
483

عاطقنا نود  ةّيطلا 
َ

ِتاحلا  ُتأجرأ  ُتمد  ام  اح ،
»؟ ءامّسلا باحر  عَمسُ   ىرخأ ال  ٍةالص  ةمق  امف  .هللا  ةمعن  مق   ٍبلق 

، بونجلا فارطأ  سمالت  سمّشلا  يذ  َنألا ؛  َلاعت  : - » ئاق
ً

امأ  ەدوعص  َا  دق  رعاّشلا  نا 

 «.
484

برغملا َدال  هَمدق  لللا  ّغ  ءاوّشلا  دنعو 



ةسماخلا ةدوشألا 
.مهتاح نم  ةظحل  رخآ  ّإ   ةّتلا  ةصرف  مهل  حَتُت  مل  تق  .لجلا  نم  ةناّثلا  ةلحرملا  زاتجا  )

( .ولوت اد  اي  .ولفتنوم  يد  نوكنوب  .وّسا  لد  واج  عم  ةرواحم 
، حاشألا كلت  ُترداغ  ُتنك 

، سأ ُتحر  يدشرُم  َرثأ  افتقمو 
لخ هعصإ  اهدحأ  عفر  امدنع 

سمّشلا ةّعشأ  ّنأل  ْرظنا ، (: - » ەراجِل  ) َفتهو
، لفسألا رئاّسلا   َكلذ  َراس  ءت  ال 

!« ءاحألا َلثم  وطخ  نأف 
ّ

ه
، تامللا ەذه  عقو  يَب ع  ُّتفتلاف 

، لهاذ نونياع  مهتيأرو 
.ّكتملا َءوضلاو  يدحو ، انأ  يدحو ، انأ 

ةكترم كحور  ودت  َمل  : - » يذاتسأ لاقف  
؟ كِتاوطخ ءُتل  ّح 

؟ انه ه  نوسماهتي  ام  كنع  امو 
.نولوق ساْنلا  عَدو  ارو ،  ْ

ُّهت تاّثلا ال  جُلا  ْنكتلو 
؛ ادأ حاّلا  رورم  هتورذ 

ةركف هدل  ُتْت  يذلا  ناسإلاف 
، ەاعسم نع  دعَْي  ىرخأ  ٍةركف  ع 

« .ادأ ىرخألا  فِعضُت  ةدحاولا  ةّوقف 
؟» مداق انأ  : - » ىوس لوقأ  ْنأ  سوب  نا  امف 

.اناحأ وْفعلا  نيدج  انلحُ  يذلا  نوللا  كلذ  نم  ٌء  ورع  انأو  كلذ  ُتلقف 
!«. انب ةفأر 

ً
انَّر ، : - » عباتّتلا َّنغم  لق ،

ً
اننولع  ٌموق  ءاج  ْوملا ، َْع  ءانثألا ، كلت  و 

.ةلط ءاّح   
485

!« ّيو  » مهدش إ َبلقنإ  سمّشلا ، َءاض  يدسج  ُّدصأ  نأ 
ّ
اوظحال  امدنعو 

: انالأَسو انهاجّتا  ِنانثا   مهنم  َلوره  َلوسر  لْثمو 
«. املاح انافّرع  الأ  - »



.مدو ٍمحل  نم  لجّرلا  اذه  َمسج  ّنأ  انيلإ  امولسرأ  نم  اخُتو  اقلطنت  نأ  نكم  : - » يذاتسأ َباجأف 
«. مهعفني دق  َكلذ  ەودّجملو : .ةفال  باجإ  ّنإف  هلظ ، اول  قوت 

ّ
اوف اونا  اذإف 

سمّشلا برغم  َدنع  ءاوهلا  َقئار  ّقش  بآ و  اُحس   الو  لللا ، علاطَم  ةهتلم   ًةرخأ  ّطق  َرأ  مل 
تاخألا ةحص 

َ
انوحن  اتداع  ّح  َكانه  اتلصو  ْنإ  امو  امهئاقترا ؛ حوّرلا   كنت  ِةع  ِلثم 

.حبا هحك  َسل  يرج  ٍلصف  لْثم 
اولقأ .مت » َتنأ  امف  اهيلإ  غصُتلو  امُدق  ضماف  ِكئاجرل  أت  ةبك  ةمحز 

ً
ّنإ  : - » رعاّشلا لاقف  

ِتّت  ول  اذّح  ِهف ، ِتدلو  يذلا  دسجلا  ِكولع  ةداعّسلا ، بلط  ةعاس  
ً

احور  ا  : - » َحئاص

.كِتاوطخ
َمل ال ەاّوأ ، نيدعتت ؟ ِكل  ام  ەاّوأ ، كانه ، ەراخأ إ  ُلمح  ِكنكم  اّنم  ادحأ  ُلق  نم  ِتأر  ْنإ  يرظنأ 

؟ فقت
انرئاص ء  ءامّسلا  نم  رونب  ذو 

َ
ا ةخألا ، انتظحل  ّح  مثآ  انللظو  ءارمح ، ةتيم 

ً
انْثم  انعمج 

« .هتؤرل قوّشلا  انبهل  يذلا  هللا  عم  مالّسلا  لما  نورذعم ،  َنرذاع  َةاحلا  قرافف 
ْ

ان ةأجف ،
ماقلا َيرودقم  ائش   نودت  متنك  ْنإ  ْنل  ادحأ ؛ فرعأ  ف 

َ
مل مهجوأ  َرظنلا   ُتنعمأ  : - » ُتلقف

ثحلا إ  عفد  يذلا  مالّسلا  كلذ  لجأ  نم  هلعفأسو  ەولوقتلف  ، ةدالولا ، ةلن  احاورأ  ا  ه ،
َكلعِف نم  نوقثاول  اعمج  نإ 

ّ
ا : - » مهدحأ أدف  .اذهك » ٍمظع  ٍدشرُم  افتقم خ  مِلاوعلا  َع  هنع 

.كتدارإ ُزجعلا  نهوي  مل  ام  فلحت ، نأ  َنود  خلا 

ةعقاولا ب داللا  كلت  اموي  َتأر  ْنإ  ، 
486

نخآلا لق  يدحو  كملأ  يذلا  انأ  َكوجرأ ، نإف 
ّ

اذلو 

،
487

لراش كالمأو  ناموّرلا  ضرأ 
.ةعظفلا اثآ  نم  َرّهطتأل  تاولّصلا ، َبّط  جأ  نم  اومق  نأ  وناف  مهلأسو   َفطلتت  نأ 

ءانبأ اهينَدّك  نإ 
ّ

ام نكسأ ، ُتنك  يذلا  مّدلا  َقفدنا  اهَْع  لا  ةقمعلا  حارجلا  ّنل  ُتدلو ، َكانه 

.
488

رونينأ

َدعأ ّم  هضغ   م  
489

هَتسإ نم  ٌلجر  َرمألا  َرّبد  نمألا ، ُعْمأ   ُتنك  نأ 
ّ
ُتسح  امثيحف 

.ثك ّقحلا  ەجُ  اّمم 

سَّفنَُي يذلا  عضوملا  لازأ   ام  ُتنل  ، 
490

واروأ وكردأ   امدنع  ام ، َبوص  ُته  ُتنك  ولو 
.هف

ع د  نم  لشت  ًةح  ُتأ  َكانهو  ف 
َ

ُّتطقس اقاعأ  ّطلاو  لَسألا  ّنل  ُتج  ِةكِلا  إ 
: رخآ لاق  ّمث  .ضرألا »

.انأ َوْبص  ةّيطلا  َكتفأرب  ْدعاس  ْنلو  اعلا ، لجلا  وبصت   هلإ  ام  قّقحتي  ْنأ  وجرأ  - »

ءالؤه سأ ب  اذلو  عل  ، هأ  نم  اهاوس  الو  اناڤوج  الا   ؛
491

نوكنوب انأ  ولِفتنوم ، نم  تنك 
: هل ُتلقف  .سأّرلا » َقرطم 



: َباجأف نم ق »؟ َكل  َفرُع  امف  ونيدنالا ، نع  َك  ىأن  رَدق  ّيأ  ل  ةّوق ، ّيأ  - »
عضوملا و  وميإ ، َقوف  نيألا  هعنم   وناكرأ ؛ همسا  ٌرهن  يرج  ونينزا  حفس  َدنع  ەآ ، - »

.هل َلهّسلا  اثِّولم  مدقلا ، اراه ع  ِقلحلا ، َحورجم  ُتلصو  هُمسا ، هف  هقرافُ  يذلا 
.لُم ەدحو  سج  َو  ُتطقسو  ءارذعلا ، مسا  حن  ُتضقو  ماللاو ، َلا  ُتدقف  َكانه 

: ءاحألل هلوقتل  َكخأس ، قدّصلا 
ذخأتل نإ 

ّ
ك مرحت ؟ َمل  ءامّسلا  نم  آلا  اذهّيأ  : - » ه َخ  محجلا  كالم  ّنل  ءامّسلا ، كالم  ذخأ 

492
! رخآ ائش  هنم  ي  ام  ُلعفأس  ّنل  ّم ، هعنت  ٍةغص  ٍةعمد  لجأ  نم  هل ، َدلاخلا  ەرطش 

هّفل ثح  دعاّص  ْنإ  ام  ًءام  دوع  يذلا  بطّرلا  راخلا  كلذ  ءاوهلا  سّدكتي   فك  َتنأ  ٌفراع 
ةّوقلا حــــّلاو  باّضلا  َقلطأو  ّلا  ىوس  دشَْت  سل  لا  ةثبخلا 

َ
َةدارإلاو  َلقعلا  َرفاض  ّمث  .دلا »

.هعط نع  ردصت  لا 
اغماد قهاّشلا ، لجلا  ح  ويناموتاري  نم  هل  يداولا  َكلذ  باّضلا  ّغ  راهّنلا  لوفأ  عمو 

.ءامّسلا َءالع  ةقافّصلا 
هّت مل  ام  ّل  تاونقلا  ِتألتماو  اراردم  رطملا  َلطهو  ًءام ؛ فثلا  ءاوهلا  َلاحتسا  ثح  اذكه 

مل ّح  ةفنع 
ً

ّلملا ، رهّنلا  ْتمترا   ام  َناع  لوادجلا ف  َبك  ەاملا  ِتغل  امدنعو  ضرألا ؛
.لئاح ّيأ  اهنود  ْلح 

كلذ يردص  نع  اعزان  ونرألا ، ه   لأف  دّمجتملا  يدسج  فراجلا  وناكرأ  دجو  هّصم  دنعو 

:
493

مالآلا ْتبلغ  امدنع  سج  هُتعنص  يذلا  بلّصلا 
: ىرخأ ْتأد  ةناّثلا  حوّرلا  ەذه  َدع  .قّوط » هئاصحو  ثد 

ّ
ر ّمث  هعاق ، هتفض و  وحن  ف  

َ
َحٌط

انيس ْتدلو   
494

اي نإ 
ّ

ركذتتلف ، كرفس ، ءاثعو  نم  حــــسو  انّدلا  دوعتس إ  امدنع  هإ ، - »
.ةمك  ٍةراجح  عّصرملا  همَتاخ  جّويل  رمألا  َلّوأ  صإ  عضو   ْنَم  َكلذ  فرع  اّمرام ؛ ْتداأو 



ةسداّسلا ةدوشألا 
تل ويلجرڤ  .ةالّصلا  ن 

ُ
عج ةرواحم   .لجلا  نم  ةناّثلا  ةقطلا  زاتجا  ةاهن  .رهطملا  ةاد  )

( .ةسرولفو االاو  ةّروطامإلاو  الاطإ  روبّثلاو ع  للا  ءاعّدلا  .ولدروس  روداولا  رعاش 

،
495

دّلا بعل  نم  ةلوج  تت  امنيح 
، ملألا ةاغ  اخلاف ي  

؛ هتاْمر ادعتسم  ملعتي ، هنزح  نمو 
، هل دشحلا  ضاي  حباّرلا  عمو 

، فلخلا نم  ەّدش  كاذو  همّدقتي  اذه 
.ههانا س  هناج  رخآو إ 

؛ ص عيمجلا  ل إ  قوتي ،
ّ

ف هّنلو ال 
، ُدعَ فحلُ  دوع  ەد ال  ّدش ع  ْنَم 

.ةمحّزلا نم  وه  صلختي  اذكهو 
، مطالتملا دشحلا  كلذ  ُتنك   اذكه 

؛ كانهو انه  َّيع  اتفتلم 
.مهنم ُّتلفأ  دوعولا  ةّوقو 

تام  يذلا  رخآلاو  ، 
496

َتساقلا وات  يد  ونيغ  يَد  نم  توملا  ّلت  يذلا  ّيرألا  نا  انه 

.
497

اقَرغ ةدراطملا 

ةعاجش
َ

ناعلل  َرهظأ  يذلا  ةب  نم  نطاوملا  كلذو  ، 
498

ولڤون وغردف  هتبم 
ً

هَد  ّدم  نا  انه 

.
499

بّطلا وكوزترام 

ٍمثب ال  لوق ، ام  دسحلاو  ةهارلا  مسجلا  نع  ف 
ُ

ْتلِص لا  حوّرلاو   
500

وسروأ تنولا  ُتأرو 
.هَكترا

َطسو أل 
ُ

ْتلِسر ّو  ضرألا  تماد ع  ام  ْتناارب  ةدّس  اهَرمأ  ْرّبدتتلف  انهو   ؛
501

اشورب ّد  يي  نإ 
ّ

ه
.أوسأ ٍةرمز 

لجعتل نورخآلا  اهلجأ  نم  صل  َإ  ءل  عّتت ال  تنا  لا  حاشألا  كلت  عيمج  نم  ُّتلفأ  َحو 

: ُتأد راهطألا ، اهلوخد ب  نمز 
؛ ءامّسلا ماحأ  ّغت  نأ  اهنأش  نم  ةالّصلا  ّنأ  كصوصن  نم  ٍدحاو  نت   نأ 

ّ
ك ّيع  رون  ا  ودي  - »



وه ام  هلوقت  ام  ّنأ  ْمأ  هتّيل ، ٌلطا   مهؤاجر  لهف  ةاغلا ، ەذه  لجأ  نم  نولص  موقلا  ءالؤه  ّنل 
: باجأف يدنع »؟ ِّجلا 

.مقتسم ٍلقع  هف  َتركف  َتنأ  ْنإ  عداخلا ، وه  ام  ءالؤه  لمأو  ةفاّقشل ، باتك  ّنإ  - »

نوتآلا إ هّدؤي  نأ  ام ي  ام  عضوم  لمُت   ةّحملا  ران  ّنألا  اهتماه  ءأطت   ال 
502

مُحلا ةورذ 
.انه

تنا ةالّصلا  ّنأل  ااطخلا ، َوحمت  نأ  تاولصلل  نا  ام  ةطقّنلا ، ەذه  هف  ُترّرق  يذلا  عضوملا  و 

.
503

نع هللا ةلوصفم 
ً

َكاذنآ 
.لقعلاو ّقحلا  نم  ّل  َكَسان ب  نوكتس  لا  ەذه  كدشَُسف  اذه ، سعلا  َكش  ْحوارُت   ْنل ال 

، لجلا اذه  نم  ذلا 
ّ

ةور دنع  ُعلا ، اهاس   تاب  نع  ملتأ  نإ 
ّ

مهفت ؛ َتنك  ْنإ  ملعأ  ال 
: ُتلق .ةكحاضو » ًةدعس 

لُ أد  لجلا  ّنأ  َنآلا  ظحالتو  لق ، نم  ام  بعّتلا  َرعشأل  ُتدع  امف  يدّس  ا  خلا  َّثحنلف  - »
« .هلظ

ام ْتسل  ءاشألا  ّنل  كلذ ؛ انعطتسا  ام  راهّنلا  رون  نم  ي  ام  ةنوعم  منس  : - » َباجأف
ُّدصت ال  اذلو  لجلا  نآلا  هّطغ  يذلا  بكولا  َةدوع  ىس  عألا  إ  لصن  نأ  َلقف  بسحت ،

.كدسج هتّعشأ 

برّدلا انيلع  وه  شس  انتهجو : رظني   يذلاو   
504

ەدحو كانه  َسلاجلا  َحبشلا  رظنا  نل 
ةلّهمتمو

ً
اروقو  ةلاعتم ، ءاردزالا ، ىألم  ِتنك  م  ةدرامللا ! حوّرلا  اهّتيأ  ەآ ، اهيلإ ؛ انهجّتاف  .قألا »
.ضار ٌدسأ  لعف  ام  انبقرت ، ْنأ  ىوس  لعفت  س ال  انْتكرت  ل  ةفش ، تنب  انل  ْسنت  مل  رظّنلا !  

كلذكو اندال  نع  ْتلأس  ل  هلاؤس ، ْتاجأ ع  امف  ْرم ؛ َخ  انت  ْنأ  اهاجرو  ويلجرڤ  اهنم  انَدف 
: بّطلا َيدشرم  أدف  انتاح ، نع 

يذلا عضوملا  نم  ههاجّتا  ضهني   هسفن  اطنم ع  نا  يذلا  حبشلا  اذو  ، 
505

« ...اوتنام - »
.نالجّرلا َقناعتو  كتيدم ،»! نم  ولدروس  نإ 

ّ
ّيوتناملا ، اهّيأ  : - » ئاق

ً
هف ، اسلاج  نا 

ةكلم ِتنأ  ام  فصعلا ، َطسو  حّم  ال  ةنيفس 
ً

ا  ملألل ، اعترم  ا  ةعناخلا ، اهتّيأ  الاطإ ، ا  ەافسأ ! او 

.روخامل نإ 
ّ

ِك ل  ، 
506

ملاقألا
َكانه باحّلا  اهتيدمل   َبذعلا  َمسإلا  ِتعمس  نإ  ام  اهعَأ  نا  ام  ةدجاملا  حوّرلا  ەذه 

! اهنِطاوم
ادحاو اقدنخو  ادحاو  اروس  ّنأ  عم  ارإ ، َضعلا  مهضع  قّزم  ٍبرح ، ال  َنآلا  كؤاحأ  ّلظ   ح ال 

.مهناعمج
ٌرطش مالّسلا  معنَي  َوأ  ِكامِح ، َلخاد  يرظناو  ِكراحو ، كنطش ، دادتما  ع  ةسالا ، اهتّيأ  ّف ،

؟ اهنم



؟ سراف ال  جّلا  نا  اذإ  ، 
507

نانِعلا ِكنم  سوناْنسوي  َحلصأ  ْنأ  ِكعَفن  ام 
.نَوهأ َراص  ِكُخ  نا  امّر  هاغ 

ه ق  ام  نوعمس  متنك  ول  جّلا ، اعّم ع  اوعَدو ق  اولثتم  نأ  نا ي  اجر 
ً

ا  ەاّوأ 
.مدأ همامز   راص  نأ  ذنم 

ُ
زامهم ، نم  همّوقل  دع  مل  ذإ 

ْ
داوَجلا ، كلذ  َحمج  م  اورظنأ  هللا ،

نأ ي  نا  يذلا  َتنأ  ةشّحوتم ، ةقآ 
ً

ْتراص  لا  ەذه  رجهت  نم  ا   
508

ّاملألا تلأ  ا  تنأو 
ّح هل ، قباس  الو  اقعاص  ْنكلو  ٌلداع  ٌءاضق  موجّنلا  نم  َكتّرذ  ْطقسلف ع  الأ  اهتوهص ، تمت 

! اعر َكُفلخ  هنم  ءتم 
عشجلا اماوغأ  دقو  ةواخ  ةصرع 

ً
ةّروطامالا  ةقدح  ودغت  ْنأ  كوبأو ، تنأ  امُتلمتحا  ىرت  ا  فك 

؟ اهنع ادع 

: ْسيلڤ لآو  يدلانوم  لآ  ، 
509

يليا لآو  نوم  لآ  ُلفاغ ، ا  ْرظناو ، َلاعت 
.كئلوأ ةشخلا  كَهّنلا و  ءالؤه  

ةملظم
ٌ

م   ىسو  مهحارج ؛ ْدّمضُتلو  رهقلا  نم  كِماّدخ  قحل  ام  ْرظناو  َلاعت  ظف ، ا  َلاعت ،

.
510

ارويفاتناس
: اهتدحو َراهن   َلل  خت  ةلّمملا ، ةالا ، َكامور  رظناو  لاعت 

! ةّاحتم م   كعش  رظناو إ  َلاعت  ّع ،»؟ َتلخت  اذامل  يق  اأ  - »
! كتعمُس نم  َّنلجختلف  نحن ، انب  ْفأرت  مل  لو 

ْترادتسا له  ، 
511

ضرألا انلجأ ع  نم  َتِلُص  نَم  ا  َتنأ  مظعلا ، يج  اف  لوقلا ، نكمأ  اذو 
؟ ىرخأ َعضاوم  ناتلداعلا إ  َكانيع 

؟ ەس نأ  انكرادم  اع ع  نا  امّر  اخ  رّبدُت  َكتمح  راوغأ  َكارت   مأ 

.
512

سولشرام لْثم  اهيف  صل  بّزحتم  ّر  دأ  ّنو  ىألم  ةاغطلا  الاطإ  ندم  ّنأ  كلذ 
يذلا ِكعش  لضف  ِكنعل ، سل  دارطتسالا  اذهف  هتت  نأ  كرودقم  نيدم ،  ا  ةسرولف ، ا 

.ادهتجم س 
َطخ سوقلا  نع  ردص  ّح ال  مهمُح  قالطإ  نوثّي   ةلادعلا ،

َ
مهــلق  نووؤي   نّمم  نوثك ،

.هتفش فرط  ّإ ع  اهلمح  كعشو ال  ءاوشع ؛
نإ
ّ

: - » فتهــو ٍةوعد  نود  نم  افّهلتم  ف 
َ

بجتس ِكعش  ّإ  نوثك  ةّماعلا  فئاظولا  ضفري 
!«. بّهأتمل

: باسألا ِتأّهت  ِكلف  تغتلف ،
! لقعلاو مالّسلاو  ِكدل  لا 

ّ
ءا



.لوقأ ام  َقدص  ّبُي  عقاولاو 
ّإ شعلا  دغر  احجت   مل  تَمْحُم ، امهماظن  اتناو   ناوقلا  َمدق  اتَركتبا  ناتللا  ةطسو  انثأ 

ن فصتنم  ّح  مود  ثح ال  ةعالا  ەذهب  ناوقلا  َّنس  نَم  ا  ِك  ةنراقملا  ةنّيه  ةمالع 
ً

.لّوألا ن  هكوح   كمهنت   ام  اّثلا 
ِتدّدجو َفئاظولاو  كِتاداعو  ِكنناوقو  ِكتلمُع  ِتّغ  ًةّرم  م  ناسإلا  ەركذتي  يذلا  نمّزلا  و 

؟ اعمج ِكءاضعأ 
ع لت  ال  لا  ةدعقُملا  ەذهب  ةهيش 

ً
كسفن  َنسف  ناعمب ، ِترظنو  َركذتلا  ِتسحأ  ام  اذو 

.بلقتلا  اهملأ  دات  حوف  ةحار ، ةّأ  شاّلا 



ةعاّسلا ةدوشألا 
لمهُملا ءارمألا  ضع  .رهاّزلا  يداولا  .رهطملا  إ  دوعّصلا  ةدعاق  .ولدروسو  ويلجرڤ  راوح  )

 ( .مهتاجاول
شوشلا ذهملا 

ّ
ب باحّلا  كلذ  اوت  امَدع 

، عــرأ وأ  تاّرم  َثالث 
: َلأسو ولّدروس  عجارت 

»؟ نوكت نَم  ىرت  ا  - »

.
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سويڤاتكوأ اظع  ََق  ءاقترالا إ هللا ، ةريّدجلا  حاورألا  لجلا  اذه  هجّتت إ  ْنأ  َلق  - »
.يدشرُم هَاجأ  اذهب  نامإلا ،» نم  ادّرجم  ُتنك  نأ 

ّ
ىوس  ةئيطخ  ةّأ  ءامّسلا  خأ  مل  ويلجرڤ ، انأ 

قّدصف بَجعلا  ًةأجف  ەرمغ  ائش  همامأ  ىري  نم  لْثمو 
: لوقو قّدص ، الو 

َكانه هلّقو  عضاوتب ، هلإ  مّدقتو  هيع  َضفخ  ّمث  ولدروس ؛ ادَ  اذكهف  وه ،» سل  ، ّ ...وه  نإ 
ّ

ه - »

.
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ةلم
ً

دألا  لِّقُ  ُثح 
يذلا عضوملل  الا  فّلا  اهّيأ  هتاردق ، نع  انناسل  َناأ  َك  نَم  ا  تّلا ، رخف  ا  : - » هل لاقو 

؟ كارأ نأ  بهت  ٍةانع  ّيأ  ل  ٍةرادج  ّيأ  هف ، ُتدلُو 
: - هاجأف سِحم »؟ ّيأ  نمو  محجلا  نم  اتآ  َتنك  ْنإ  ْلقف   كتامل ، َعمسأ  ْنأ  اريدج  ُتنك  اذو 

.آ هتنوعم  ءامّسلا  نم  ٌلضف  عفد  باذعلا ، ةلمم  تاقلح  عيمج  ُتررم  انه  َلصأ إ  ّح  »
فرعأ

ْ
اه مل  لاو  اهيلإ ، َتنأ  قّوشت  لا  ةقماّسلا  سمّشلا  ةؤر  ُتخ  ْلعفأ  مل  امِ  ْل  ُتلعف  ام  ال 

.ناوألا تاوف  َدع  ّإ 

ْل  خا  ىواّشلا   دّعصتت  ال  َكانهو  باذعلا ؛ ال  ادم ، تاملظلا  ەدت  اعضومل  َكانه  ّنإ 
.تاح

.لا ماثآ  نم  اولسغُ  ْنأ  َلق  ِتوملا  بانأ  مهتشهن  نيذلا  ءابألا  لافطألا  ةحص 
َ

ُعبقأ  َكانه 

َلئاضفلا ٍةصعم ، ال  اوفرع ، نيذلاو   
515

ةَراملا ثالثلا  لئاضفلا  اوقنتع  مل  نَم  ةقفر  َكانه   انأ 
.اعمج ىرخألا 

ّقحلا لخدملا  إ  لوصولا    
ُ

َع ْنأ  انل  حيت  ةمالع  انَّدمتلف  دتو ، فرعت  َتنك  ْنإ  ْنل 

.«
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رهطملل
، ذلا

ّ
باه ُتعطتسا  ام  فافتلالاو ، دوعّصلا   َ ٌحاتم  انأو  دودحم ، ٍنام  ن  

ُ
مق نإ ال 

ّ
ان : - » َباجأف

.َكقفارأسف اذلو 



ىوأم كفّتلا  نسحَف  هلعو  ل ،
ً

ءاقترالا  نكم  سلو  لحّرلا ، راهّنلا  نذؤي  فك  ىرت  كّنل 
.بّط

« .اهفرعت ْنأ  كل  ذلسو 
ّ

رت ، َتنك  ْنإ  اهيلإ  كدوقأس  ةلزعنم ، احت  حاورأ  انيم  إ 
»؟ كلذ نع  هسفن  وه  زجعس  مأ  عَنمُس  ەارتأ  ل 

ً
ءاقترالا  دارأ  نَم  َفك ؟ : - » يدشرم باجأف 

اذه روبع  نع  زجعتس  نإ 
ّ

ك ْرظنا ، : - » لوق وهو  اطخ  ضرألا  هعصب ع  بّطلا  ولّدروس  مسرف 
: سمّشلا برغت  امدع  ّطخلا 

.ءاقترالا ةغّرلا   َكنع  بهذُتس  زجعلا  عم  اهّنلو  لللا ، ةملظ  ىوس  دعأ  ذلا 
ّ

باه نم  كعنم  نل 
ءوض قفألا  بجح  امُثيح  اعكسم ، لجلا  لوح  بوجت  وأ  لفسألا ، لت إ  ْنأ  َكل  حمس  نأ 

ّ
اه َدب 

ن
ُ

معن نأ  لوقت  ام  نكمأ  امثيح  ذخأتلف 
ْ

ان  - » ةشهّدلا ەرمغت  ْنَم  ِلْثم  يذاتسأ  هل  لاق  ٍذئنآ ، .راهّنلا »
«. ةحاّرلا

.ەذه نادولا  عيمج  نأش  هنأش  احتفنم ، نا  لجلا  ّنأ  ُتظحال  امدنع  اثك  اندعتبا  نكن  مل 
راهّنلا بقس  كانهو  ةوجف ، هش  ام  ردحنملا  عنص  ثح  إ  منس  : - » حبّشلا لاق  ّمث 

فصّنلا ضفخنت إ  ثح  يداولا ، بناج  ةجرعنم إ 
ٌ

ٌقط  ةتسم  نامأ غ  انْتداقو   .مداقلا »
.ّفاوحلا

يذلا درّمزلاو  ءاوهلا ، قئارك  عمّلا  بشخلاو  جلّنلاو  ؤلؤللاو ، زمرقلا  ةصلاخلا ، ةّضفلاو  ذلا 
ّ

به
اهناولأ قب  ىس إ  ەراهزأو ، يداولا  كلذ  باشعأ  َب  ْتَحرُط  ول  اهل  ەذه  ەك ، ىدل  اقلأ  دادزي 

.ألا َمامأ  رغصألا  رحدني  ام  افسكنم 
.دهع قباس  ه  انل  ام  ادف  اعومجم  ْتأّه  جــــرأو  جــــرأ  فلأ  ِقبع  ل  بسحف ، انه  ةعبطلا  ِمسرت  مل 
اهتّيأ ِكلع  مّسلا  : - » لّترت يداولا و  َجراخ  ىرُت  احاورأ ال  ُتأر  راهزألاو  خألا  بشعلا  عو 

: كانه انداق إ  يذلا  ّيوتناملا  أدو  ةلملا ،»!
ناَس زفإلا  اذه  نمف  سمّشلا ، نم  ةقالا  ةلضفلا  ەذه  لوزت  نأ  َلق  اهيلإ  امذخآ  نأ  الطت  ال  - »

.يداولا امْتلقتسا   ول  اّمم  لضفأ  اهحمالمو ، اهنم  ٍّل  تارح 
امدنع ەاف  حتف  يذلاو ال  هلعِف ، هلع  نا  ام  لمهأ  نأ 

ّ
ه نع  بُي  يذلاو  عضوم  عأ  ـملا   عّ كلذ 

اهحارج نم  الاطإ  ش  نأ  ردقس  نا  يذلا   
517

فلودور روطامالا  وه  نا  نورخآلا ، لّتري 
.ەغ اهذقنيل  ناوألا  َتاف  َنآلاو  ةلهملا ،

ألا ڤادلوملا   بكس  لا  ەاملا  اهنم  عبت  لا  داللا  َلهاع  نا  هساوي  وهو  ودي  يذلا  رخآلاو 
: رحلا ألاو  

نا يذلا  تلملا  كلذ  ، 
519

سالْسسڤ هنبا  اثك  قوف  نا  ةطمقألا  ّحو   ، 
518

راوتوأ همسإ 
.روجفلاو لسلا  نم  تاتق 

قبنّزلا ةرهز  َلعجو  اراه  تام  اّحملا ، َقيقّرلا  َرخألاو  ارواشم  ودي  يذلا  كاذ   
520

فنألا غصو 
! ەردص مطل  فك  كانه ، ْرظنأ  طرفْنت ؛



.ادّهنتم ەد  نطا  ەّدخ   َمانأ  يذلا  رخآلا  كلذ  ْلّمأتو 

: ەومَحو  
521

اسرف او ع 
ً

نا  نَم  وبأ  امُه 
.ملألا نم  امهب  فصع  ام  ءاج  انه  نمو  ةدسافلاو ، ةعضولا  هتاح  نافرع 

قطنمتي نا  ّوحفلا ، فنألا  يذ  عم  ٍقافو  لّتري   يذلاو   
522

ءاضعألا مخض  ودي  يذلا  كلذو 
اذهف ەءارو ، اسلاج  ەارت  يذلا  فلا  كلذ  الم  ەدعَ  نِم  ّلظ  ْنأ  َحلفأ   لو  لئاضفلا ؛ عيمج  لح 

: ةثرولا ةّق  نع  لوقن  نأ  ردقن  نل  ام  اذهو  رخآ ، ءانإ إ  نم  ْتلقتنا  ةلضفلا  ّنأ  ع 

.ثام َخ  كلم  امهنم  دحأ  ْنل ال  تلمم  نامح   
523

وكيدفو ومواج 
.اهاّإ هلأس  نأ  نم  نكمتن  اهبهاو   ەدي  ام  اذه  عورفلا ؛ روهظلا   لا  ةهازن  دواعُت  ام  اردان 

سڤولاو الويأف  هتبحص ، لتّري   يذلا  ويي  املثم ع  امل  اضأ  قبطنت   
524

فنألا بك  عو 
.هنم َنآلا  ناكتش 

ازناتسوك لع  ءازب   
525

تغرامو ستاب  اجوز  امه  كلذكف  اهترذ ، نع  ةتنلا  ّطحنت  ام  ردقو 

.
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ظح هعورف  هل   نا  ەدحو ؛ كانه  اسلاج  ، 
527

الجنإ كلم  يه  اطس  شاع  يذلا  كلذ  ْرظناو 

.
528

فوأ
َ

ر

ِهلجأ نم  يذلا  ، 
529

ومللوغ كرملا  وه  ءامّسلا  إ  اعلطتم  عضوم  دأ  مهنب   دّدمتملا  كلذو 
.ءالا يڤاناو ع  وتاّفنوم  َلهأ  برح  نم  هْتبلج  ام  اردناّسلأ  ْتلمح 

 



ثلا
ّ

ةنما ةدوشألا 
ذولت ةّحلا  .ثالّثلا  موجّنلا  .نوكسڤ  ونن  .ةكئالملا  لوصو  .مهتاجاول  لِمهملا  ءارمألا  يداو  )

( .نملا نادل  أّني  انيسالام  وداّروك  .رارفلا  لاذأ 

نحلا ثعت  لا  ةعاّسلا  تلح  دق  تنا 

ـلق مهَ ِّلُتو  َرحلا  نوبكري  نَم  َدنع 

.ءاّحألا مهءاقدصأ  هف  اوعّدو  يذلا  ِمويلا  ىركذ ] ]

دهعلا ثدحلا  َرفاسملا  قشعلا  ماهس  قشرت  لا  ةعاّسلا 

سوقان َنر  دعلا  عمس   امدنع 

؛ لفآلا روّنلا  اا  ودي  وهو 

عمّسلا نع  ُعنتمأ  ُتأد  امدنع 

حاورألا كلت  نم  ةدحاو  علطتأو إ 
.عَمسُ ْنأ  ةفقاو 

ً
اهيدب  بلطت  و 

امُهْتعفرو اهيد  َحار  ْتّمض 

قّلا َبوص  اهَرظن  ةِّصم 
ً

!«. كغ ٍدحأ  أعأ  ال  : - » لوقت  اهنأ 

، ةوذعلا ەذه  لْثم  ٍماغنأو   ىوقّتلا  ەذهب  دّدي  اهمف    
530

راهّنلا » ةاهن  َلق   » دش نا 
ةاهن ّح  ةوذعو  عشخ  اضأ  اهعت   تنا  ىرخألا  حاورألاو  فن ؛ نع  ْتّيغ  ُثح 

.رئاوّدلا عأ  اهراصأ إ  ةصخاش 
ً

دشّلا ،

ُبعص سل  ثح  ةفاحّنلا  نم  وه  َنآلا  باجحلاف  ّقح ، وه  ام  ع  ئراقلا  اهّيأ  رظّنلا  نعمأ 
.هقاخا

تأرو بقتري ، ْنَم  لْثم  اعضاوتمو  احاش  توكس ، عأ   رظني إ  لّنلا  لفحملا  كلذ  ُتأر  مث 

.
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امهافَرط  ن 
ُ

َع َصقان ، بهل ، نم  َفس  لماح  ءامّسلا  نم  وزن 
ً

ناعلط  الم 

.ُخلا مهشار  اهسمالتو  حــــّلا  اهعفدت  مهفلخ  نم  وفطت  ّوتلل ، ةمان  تاقروك  ءاخ  ااث  اَدترا 

كلذ ّصارت  ثح  اذكه  لاقملا ، اشلا  بوص  اثلا  لزنو  لق 
ً

انولع  عضوم  امهدحأ   ّطح 
.امهنب دشحلا 

ىدحإ برطضت  ام  غوزتو ، امهاّحم  ع  قلت  ةرظنلا  ّنل  رقشألا ، سأّرلا  ٍدحاو  ّل  نم  ُتنّيت 



.فاإلا نم  انّساوح 

اّمع أتس  لا   
532

ةّحلا  نم  يداولا  اذه  اسرحل  اّرام  ةقلح  نم  ناتآ  امهال  : - » ولدروس لاقف 
مسجلا َدّمجتم  ُتقصتلاو  وح  رظنلا  ُتلجأ  دقف  ناتآ  امه  قط  ةّأ  نم  فرعأ  ّألو ال  .بق »

[. يذاتسأل  ] ةبحملا فتلا 

بسحأ .انوري » ْنأ  مهل  ذلل 
ّ

نإ 
ّ

ه اهملنو ؛ ءامظعلا  حاشأ  لن ب  َنآلا  انوعَد  : - » ولدروس فاضأو 
.فرعم بغاّرلا   َّإ  رظنلا  معني  ادحأ  تأر  لفسألا ؛ اذو    تاوطخ  ثالث  ىوس  ْلزنأ  مل  نأ 

ّ

نعو ّيع  نع  هف  بجح  يذلا  ّدحلا  إ  ال  ْنل  ءاوهلا  اهيف  ملظُ  لا  ةظحللا  فزأ 
َ

ِت دق  تنا 
.ةفاسملا هفخُت  تنا  ام  هيع 

ةقلح نكت   مل  نأ 
ّ

ك ىرأ  ْنأ  جهبُي  م   
533

ونن  لّنلا  اقلل  ا  هلإ  ُت  انأو  يوحن  لقأف 
! قاعُملا

َ
ب

؟ ةددملا ەاملا  ارباع  لجلا  حفس  َتلصو إ  م  لأسف : ەانلداتو ؛ إ 
ّ
ذهم 

ّ
ٍب ٍباحرت  نم  َقبي  مل 

يسم ّأ  عم  وألا  َاح  ُتلز   ام  باذعلا ؛ َقطانم  ازاتجم  حاّصلا  اذه  ُتئج  ەوأ ! : - » ُتلقف
اصأ ول  ام  ءارولا ، ًةوطخ إ  اعجارت  ّح  باجإ  ولدروسو  وه  َعمس  ْنإ  ام  .ةرخآلا » ذفنأ إ 

ُ
اذه 

.ةّرغ ةحلا ع ح 

َلاعتو وداّروك  ا  ْضهنا  : - » احئاص رخآلا  َهجّتا  كانه  ٍةسلاج  حور  و  ويلجرڤ ، امهدحأ إ  َهجّتا 
!«. هلاضفأ ەدارأ هللا  ام  ْرظناو 

الف انيلع  لّوألا  هثعا  َءافخإ  نسحُ  نَمل  نيدَت  ه  يذلا  دفلا  لضفلا  اذه  ِمسا   - » ّإ اتفتلم  ّمث ،
ُعلا كانه   جأ  نم  وعدت  نأ  نبا  اناڤوجل  ْلق  ّمضخلا  جملا  َتجا  نوكت  امدنع  هاردإ ، نكم 

.ءابألل باجتسُ  ثح 

نأ
ّ

اه ُبسحأ  لا  ضبلا ، اهَبُقن  ْتقراف  ْنأ  ذنم  َّبُحلا ، ضحمت  تداع  ام   
534

اهّمأ  ّنأ  دقتعأ 
.اهيلع فسأتس 

الو ُسمللا  اهَتوذج  ذُ  دوع  امدنع ال  ٍةأرما  ىدل  قشعلا  ةلعش  مودت  م  ُلا  غلاب  فرعن  اهلضف 
ارولاغ كد  نا  ام  مج 

ً
اق  أرمال  بت  نل  ونالم  ولا   حاس  لَمحُت   لا  ةّحلاو  رظّنلا ؛

.«
535

هني  نأ  ردقس 

.طارفإ ال  داؤفلا  مرطض   يذلا  لداعلا  بضغلا  ةرامأ  هجولا  َموسوم  ملت  اذكه 

بالوّدلا ةع  ّلقأ  مجنألا  رطاقتت  ثح  ءامّسلا  إ  ناهجّتت  ناتهلاولا  يانيع  تنا  عاطقنا  ال 
.ەروحم َبرقأ إ  نوك  امدنع 

»؟ عألا رظنت   يذلا  ام  َُّب  ْيأ  : - » يدشرم لأسف 



دقل : - » لاقف  .اهب » اجّجأتم  هل  بطقلا  ودي  لا   
536

ثالّثلا  تالعّشلا  َكلت  ُرظنأ  : - » هُتبجأف
هَذتجا ملتي  امفو  .اهنام » ەذه إ  ْتدعصو  حاّصلا ، اهَتيأر   لا  عــرألا  لا 

ّ
ةعم مجنألا  ِتطه 

.ەال هعصب  هلإ  راشأو  «، 
537

انّودع  اذ  وه  : - » هل ئاق 
ً

ولدروس 

لا َكلت  سْفن  تنا   امّر  ةّح  فقت  تنا  زجاح ، نم  يداولل  هف  دوع  يذلا ال  بناجلا  و 
.ةرملا ةهافلا 

َ
ءاّوحل  ْتّز 

ام اهرهظ  سحلتو  اهسأر  حلاو  حلا  ب  ريدُت  ةرّفنملا ، ةفحاّزلا  تءاج  رهّزلاو  بشعلا  ب 
.ەَرهظ ٌناويح  سحل 

.ناّطلا ءانثأ  اعم   امهُتأ  ّنلو  كناذ ، ءامّسلا  ازا  َراط  فك  لوقأ  ْنأ  ردقأ  نلو  ال  َرأ ، ْمل 

ناالملا إ داعو  رارفلا  لاذأ  تذال  ّح  ءاوهلا  ءاخلا   ةحنجألا  ففح  ةّحلا  ِتعمس  ْنإ  ام 
.قواسَِب نئاط  عألا  امهنام  

َّإ رظنلا  نع  ّفكل  اقلا  ەادان  امدنع  ءاج  دق  نا  يذلا  حبّشلا  نك  مل  اهل  ةمجهلا  كلت  َلالخ 
.ناعمب

« لا
ّ

.دروز ةورذ  غلتل  عمّشلا  نم  ك  ام  َكتدارإ  عأ   كدوق إ  يذلا  لدنقلا  ِدجل  : - » أدف
ُتنك دقلف  اهتاهف ، ةرواجملا  قطانملا  وأ  ارغام  يداو  نع  ٌّقح  ٌءانأ  كدل  نا  ْنإ  ْنل  : - » َفنأتساو

.ءامظعلا نم  َكانه 

ةّحملا َهأ  ُتضحم  دقلو  هللس ؛ انأ  ل  مدقلا  وداّروك  ُتسل   ؛
538

انيسالام  وداّروك  دأ  تنك 
هف ني  نام ال  نم  اّروأ  له   ْنل  كدل ، ُتنك   ام  ّيو ! : - » هل ُتلقف  .انهه » وفصت  لا 

؟ ذلا
ّ

عئا مهتص 

: اموي َكانه  ُكت  مل  ْنو  مهفرعت  ثح  مهنطومو  هتداس  َركذ  ُدِشُيل  ملم  فّ  يذلا  دجملا  ّنإ 

ال ەزرحأ  يذلا  هئاهب  نم  ائش  ْدقف  مل  دجملا  كعش  ّنأ  ُعلا  َكردأ  نأ  بغرب   كل  ُمسقأو 
.فّسلاو لاملا 

ٍةماقتسا ەدحو  س  وهف  انّدلا ، َرئاس  ّلضُ  يذلا  سأّرلا  نم  ْنك  امهَمف  هناّمُل  هعطو  هتاداع  ّنو 
هّطغ يذلا  ّحلا  ٍتاّرم   َعبس  سمّشلا  َبجتحت  نل  ضما ، : - » َلاقف  .ّلا » َلُس  اردزم 
ىوقأ ماسم  َكسأر  ممص  فطللا   يأرلا  اذه  ي 

ْ
َت ْنأ  لق  ةعرألا ، هفارطأ  هلتعو  لمَحلا 

«. ەس ّلإلا  ءاضقلا  ِفقوي  مل  ام  نخآلا ؛ باطخ  لعف  اّمم 

 



ةعساّتلا ةدوشألا 
بالا حتف  سراحلا  كالملا  .رهطملا  با  برق  ظاقسالا  .ءاشأ  مئاّنلا  ىري  ام  ىرو   وفغ  ناد  )

ناسن 1300). نثالا 11  حاص  ّح  حصفلا  دحأ  ةلل  تاعاس  رِخآ  نم  .نَفاسملل 

539
قيتعلا  سونوتت  ةّظحم  تنا 

، قّلا تافُ  بوحّشلا   ذخأت 

قرلا
ّ

.ة غلالا  اهقشاع  َارذ  رداغت  امف 

تاساملأ ّعش  اهنبج  نا 

مسجلا ةدرالا  ةحلا  ةئيه  ةّترم  

؛ نذ
َ

اهب ناسإلا  غدلت  لا 

، هف اّنك  يذلا  عضوملا  ُلللاو ، 

ادُعص توطخ  اطَخ  دق  نا 

؛ هَحانج َضفخ  دق  نا  ةثلاّثلا  لجأ  نمو 

، بلغ ساعّنلا  ُتسسحأ  امدنع 

،
540

مدآ  َرزو  ضع  لمحأ  لازأ  ام  تنك  يذلا  انأ 

.ةسمخلا نحن  اّنك  ثح  بشعلا  ُتنحناف ع 

هعجاوف ىركذ  امّر   حبّصلا ، ق 
ُ

لب نحلا  ەوْدش  ءاجزب  فاّطخلا  اهيف  ع  لا  ةعاّسلا  و 
، ەرافأ ادتو   دسجلا  ناطلس  نم  رّرحت  امدع  لِّحملا ، انركف  اهيف  نوك  لا  ةعاّسلا  وألا ،

هَحانج ادراف  ّهذ ، شب  ءامّسلا  اقلعم    
َ

ا مئاّنلا  ىري  ام  ُتأر   ەاؤر ، عمجم  ّلإ   هْش 

عمجم َفِطُخ إ  امدنع  اهباحصأ  نع   
541

دمناغ  خت  امثيح  ُتنك  نأ 
ّ
ادَو   طوبهلل ؛ اّهأتمو 

لمح نأ  نم  فنأ  هلعل  وأ  ُبسحف  انه  َدَّصلا  َداتعا  دق  نا  امّر  : - » فن ُتلقف   ةهلآلا ،
فطتخاو ةقعاّصلا ، ايهر  لزن  ّمث  لق 

ً
َمّوح  نأ 

ّ
ه ادَو   .ةغ » عاقصأ  نم  ةتآ 

ً
ًةدط  هلاخم 

ملحلا ّرملا   قحلا  كلذ  ناو  نثالا ، نحن  قحن  اّنك  نأ 
ّ

ا اد   ّمث  راّنلا ؛ نم  ٍةقطنم  ّح  الاع 
.عطقني نأ  ون  نا ع  ثح  ةّوقلا  نم 

ٍنام ّيأ  ٍفراع   َغ  تظقلا ، هَيع  هلوح  َلاجأو  هعو ، داعتسا  امدنع  لخأ  رمأ  نم  نا  امو 

هفطتخس ثح  سوكسا  اهيعارذ إ  امئان ب  هْتلمحو   
542

نوك  نم  هّمأ  هتداعتسا  امدنع  َوه ،
نوللا َبحاش  ُتف  َياّحم  نم  برهي  ساعّنلا  اذو  يدشر ، ُتدعتسا  اذكهف  ُدع ، نم  قغإلا 



.بعّرلا نم  ُدمْجَ  ٍلجر  لْثم  ، 

ةحان
َ

اتفتلم  تنك  انأو  تعاس ، نم  برق  ام  ذنم  ةعفترم  سمّشلاو  ەدحو  نأ  نا  ناج  إ 
.رحلا

، َكتعاجش ْقنخت  الأ ال  نامألا ، اش  لصن إ  ُنحن  اهف  َّمطتلو ، ْنَعزفت ! ال  : - » يدّس لاقف  
ودت ثح  َلخدملاو  بناج ، ّل  نم  ه  طح  َزفإلا  رظنا  رهطملا ، َتغل  َتنأ  اذ  وه  .اهْقلطأ » ل 

.ةَملثم ةرخّصلا 

ب كتاذ ، ِممص  ةفاغ  
ً

َكحور  تنا  امدنع  حبّصلا ، جلي  نأ  َلق  رجفلا ، ٍتاعس ،  ذنم 
ُ

فلا اذه  ذخآ  وعد  ، 
543

اشول  نإ 
ّ

: - » ْتلاقو ٌةدس  ْتلقأ  هل ، يداولا  نُّت  لا  راهزألا 
َجلنا امدنعو  َكْتلمحو  ، ةلنلا ؛ حاورألا  ةّقو  ولدروس  فلختف  .هقط » هل  انأ  ّأسو  مئاّنلا 

.اهاطخ وفقأ  انأ  ُتضمو  َك ، ْتدعص  حبّصلا 

َبهذو ْتهذ  مث  اذه ؛ َحتفملا  َلخدملا  تلمجلا  اهييع  ْترأ  ءدلا  ْنلو   َكْتحرط ، انهو 
، ةققحلا هل  جتت  امدنع  ةقث ، هفوخ إ  لِّوحو  ّكشلا ، َطسو  نماطتي  نم  لْثمو  .اهاّو » كمون 

ُت  انأو  فاحلا 
ّ

ة كلت  ّسلا ع  َع  ٍةفاخم ، ّل  نم  ادّرجم  يذاتسأ  َأ  ذو 
ْ

ُتّغت ؛ اذكهف 
.عأ ثإ إ 

ْ
ەر

.ّنفلا نم  ٍدم  هُتيلعأ  ام  اذإ  َّجعت  الف   
544

يدش  ةّدام  ومسأ  فك  ئراقلا  اهّيأ  ىرت  اذ  وه 

اعدص  هشُ  ام  ةقوقشم  رمألا  لّوأ  ةرخّصلا  هف  ْتد   يذلا  عضوملا  انودغو   انوند  ّمث 
مزل نا  ٌسراح  همامأو  ةفلتخم  ٍناولأ  هلإ ، دوقت  تاجَرد  ثالث  هتحت  اا  كانه  ُتأرو  طئاح ،

.تمّصلا

: ەاّحم عطس  ْلّمحتأ  مل  ّل  العلا  ةجرّدلا  اسلاج ع  ەارأ  ُتنك  ّيع  حتفأ  ُتحر  ام  ردقو 

ارظنب هلإ  هجّتأ  ُتنك  اثبع  ثح  هتّعشأ  انيلع  طلسُ  ەدمغ ، نم  اعوم  افس  ەدب  كسم  نا 

.
545

؟ ناغت امو  امتنأ  َنيأ  نِم  : - » انل لاق 

ءامّسلا نم  ًةدّس  ّنإ  : - » يذاتسأ هاجأف  .قوف » ءملا إ  امءوس  نأ  نم  راذح  الأ  امللد ؟ نيأو 
سراحلا َفنأتساف  لخدملا »." كانهف  كانه ، اَهذا إ  : - " ةلهو ذنم  انل  تلاق  ءاشألا  ەذهب  ةملع 

: لوق وهو  ثمّدلا 

تاجرّدلا وأ  تناو  كانه ، انوَطخف إ  .انتاجرد » امّدقتتلو إ  خلا ، َبوص  متاوطخ  ْدِّدسُلف  - »

.ةآرم ام   هف  ارأ  ُتنك  ّح   
546

سلمأ  ناعمللا  غلا  َضبأ  رمرم  نم 

ٍةزّزحمو ةقّرحتم  ةنشخ  ةرخص  نم  ةعونصمو  ، 
547

ةناد 
ً

ًءارمح  اهنم  أ  ءادوس  تنا  ةناّثلا 
.اضرعو وط 

ً



نم سجنملا  مدلا  نوكت  ام  هشأ   
548

ةّران  ًةرمح  ءارمح  ْتد   اهيلع  ْتّرقتسا  لا  ةثلاّثلاو 
.نا

ساملألا نم  ْتد   لا  ةتعلا  َدنع  اسلاج  ناو  همدق  اعضاو  كالم هللا  نا  ةجرّدلا  ەذه  ع 

.
549

: ئاق 
ً

يدشرم  عفد  ةغّرلا  تنم  تاجرّدلا  ُتقترا 

ُت دقو  حتفَو ، فأري   نأ  هتوجرو  عشخ  همامأ  ُتوثجف  .بالا » انل  حتف  نأ  عضاوتب  ُهلس  - »
.تاّرم َثالث  يردص  ّوأ ع 

ً

نوكت امدنع  ْركذت  : - » لاقو  اخ ،»  » ةمل أدت  ه  يذلا  َفرحلا  اعْس  جو  هفسِ ع  ّطخف 

.«
550

بودّنلا  ەذه  َكنع  حسمت  ْنأ  لخاّدلا   

جَخأ اهتحت  نمو  فاج ،
ّ

ة و  ثَرحُت  ضرأل  وأ  دامّرلل  يذلا   
551

هسفن  نوللا  هاث  ع  نا 

.
552

حاتفم

نم هل  ناو  رفصألا ، ّمث  ضبألا  حاتفملا  بالا  َجلاعف  ةّضفلا ؛ نم  اّثلاو  ذلا 
ّ

به نم  امهدحأ  نا 
.َحرفأ ام  ةعالا 

ذعتي
ّ

ر هقط  خو  لفقلا  ناروّدلا   نع  حاتفملا  نيذه  دحأ  اهيف  زجع  ةّرم  ّل   : - » انل لاق 
.لخدملا اذه  حتف 

ّلح يذلا  وه  نأ 
ّ

ه كلذ  ف 
َ

هحت لق  ّنفلاو  قذحلا  نم  دملا  بلطتي  رَخآلا  ّنلو  ُنمثأ ، امهدحأ 
.ةدقعلا

نومثآلا تري  امدنع  قالغإلا  اّمم   حتفلا  خأ   ْنأ  أل  
َ

و نإ 
ّ

ه لاق   يذلا  سرط  نم  امهُتثرو 
رظن نَم  ّل  ّنأ  املع  امطحأو  الُخدا ، : - » لوق وهو  كَراملا  بالا  لخدم  عفد  ّمث  .َّدق » َدنع 

نم عنصملا  ّدقلا  بالا  كلذ  اعام  تاّزرلا  ع  َراد  امدنعو  .جورخلا » هلع  نا  ءارولا  إ 

بّطلا سوليم  هنم  َعُنا  امدنع  َأ  ةمواقم 
ً

ىدأ  الو  اذكه   
553

ارات  َرأز  امف  ةّق ، نر 
ّ

ةنا نداعم 
.ەَدع ءاوخلا  َلما  َو 

بذعلا نّرلا  جما  ٍتوص  نم  ةتآ 
ً

دمحلا » َكل  مهللا  : » ُتعمسف لّوألا  بخّصلا  كلذ  ُّتفتلاف إ 

.بالل

،
554

ّنغرألا  ماغنأ  داشإلا ع  ع  امدنع  اهحملن  لا  ەذهب  ةهيش  ةروص  ُتعمس  ام  ّدم  دقلو 
.مَهفُت  اروطو ال  ًةرات  تامللا  مَهفُتف 



ةاعلا ةدوشألا 
عــــقت .سوناارتو  دوادو  مم  رخّصلا : ةشوقنم   عضاوّتلا  ةلثمأ ع  .اّثلا  زفإلا  دوعّصلا إ  )

( .ناسإلا ةسرطغ ب 

بالا كلذ  ةتع  انجا  امدنع 

ء ّبح  نم  هلمحت  ام  ِهلوخد  نم  َحاورألا  عنم  يذلا 

، ةمقتسم ودت  ةجّرعتملا  قطلا  لعج 

، هقالغإ دعأ  نأ 
ّ

ه رّلا  نم  ُتكردأ 

ّيع هلإ  ُّتفتلا  ّأ  ولو 

؟ يأطخ رذع  نوكس  امف 

ةقلفنم ةرخص  ِءاقترا  انأدو 

ىرخأ ٍةهج إ  نم  لامتت 

ف
َ

.ةِناد ةراه 
ً

ةجوملا  لعفت  ام 

« .اروط كانه  نمو  ًةرات  انه  نم  لم  يذلا  بناجلا  ةمزالم  َرذحلا   َملن  ْنأ  ي  : - » يدشرم أدف 
، ةحاّرلا سمتل  ەاوثم  َغل  دق  نا  ەرادحنا  ّطخ  رمقلا   لاله  ّنأ  ّح  انتسم  ءطلا  َكلذ  َعبط 

لجلا حني  ُثح  ءاوهلا  ةقالط  نّح   انْ  امدنع  ْنلو  ةرغّثلا ؛ كلت  نم  انْجرَخ  نوكن  نأ  لق 

ةلزع
ً

نا أ  احطس  انغل  انلس ، نم  ق  انْو ع غ  بعّتلا  َيشغ  ناو  ، 
555

فلخلا  إ 
.يراحّصلا لُس  نم 

ثالث لداعت  ةفاسملا  تنا  ادُعص  املا  ّيرخصلا  فرجلا  لفسأ  غارفلا إ  ْفملا إ  هفَرط  نمو 

ام ع ألا  بناجلا  عو  امهقلحت ، ناغلت   يانيع  تنا  ام  ردقو   ؛
556

ناسإ  ةماق 
َ

ٍتاّرم 
.زفإلا كلذ  اد   اذكهف  نمألا ،

ٍةرغث الو  ارعو  نا  يذلا  ّراخلا  ەروس  ّنأ  ّبت   امدنع  ُدع  كانه  نم  ْتّرحت  انمادقأ  تنا  ام 

ةعبّطلا ل  ەدحو   
557

سوتيللوپ  نك  مل  ةعد  ٌتاروفحم  هْتّز  َضبأ  رمرم  نم  نا  رورملل ،
.هئازب ًةسح  ُفقتس  اهسفن 

ٍمحت ِدعَ  نم  ءامّسلا  َحتفو  ساّنلا ، هْتّنمت  املاط  يذلا  مالّسلا  ضرألل  لمح  يذلا   
558

كالملا 
انل ُدي  مل  ُثح  ةفاطللا  نم  وه  عضو  اتوحنم   ةّققحلا ، ەذه  لْثم  انمامأ  اشوقنم  نا  لط ،

.ةتماص ًةروص 



ِتجلاع لا  ەذه  ةشوقنم  تنا  هناج  إف  مَم ،»] ا   ] ِكلع مالّسلا  : - » لوق نا  نأ 
ّ

ه مسقأ  داأو 
: تامللا ەذه  نع  حصفت  اهتيه  ْتنا  صلاخلا ، ّبحلل  بالا  حتفتل  حاتفملا 

.ةروص عمّشلا  عبطنت   اهب  لا  ةعاصّنلا  ەذهب   
559

ّبرلا » ةمداخ  يذ   - »

ةهج نم  ناج  إ  َفقو  دقو  ببحلا ، يدشرم  لاق   دحو ،» عضوم  كهانا   حت  ال  - »
.بلقلا

ةّصق
ً

دشري ، نَم  فق  نا  ثح  هسفن  َكاذ  بناجلا  مم ،  ءارو  ُتأرو  ىرخأ  ٍةحان  ُّتفتلاف إ 

.اهملاعم يانيع  ّبت  ثح  ُتنادتو  ويلجرڤ  ُتزواجتف  رخّصلا ؛ ْتَرفُح   ىرخأ 

ّل نم  فوخلا  ثعي  يذلا   
560

دهعلا  توبات  ةلماح  ناّثلاو  ةعلا  ةروفحم  تنا  هتاذ  رمرملا  و 

.
561

انيلإ  اهب  دَهعُ  مل  ٍةّمهم 

ةناّثلاو
َ

ّغ » نإ 
ّ

ه : - » لوقت ّاوح  ىدحإ  َلعج  ٍتاقوج ، عبس  إ  مّسقم  ٌدشح  مامألا  َعضُو  
«. ّغ سل  ال ، : - » لوقت

امهنب امف  ناعزاني  فنألاو  َعلا  ال  نا  كانه ، شوقنملا  روخلا  ةنْخد  مامأ  هتاذ  وحّنلا  عو 
«. ْمَعن و« «ال »

لاحلا ەذه  وهو ع  سّدقملا ، َتوباتلا  مّدقتو  ، 
562

ارّمشم  صقري  عضاوتملا  ّيروّلا  َراس  كانه 
.ّلقأو ٍكلَم  نم  أ 

نزحلا اهؤلم  ةدّس  ِلْثم  عساش ، ق  ةذفان  نم  هلإ  رظنت   
563

لام  ةروص  ْتَرفُح  همامأو 
.ضغلاو

لام ءارو  نم  تنا  ىرخأ  ةّصق 
ً

ٍبثك  نع  ىرأل  هف  ُتفقو  ُتنك  يذلا  عضوملا  نم  ُتوطخو 
.اهضاب عطس 

ملتأ  ؛
564

بلا  ەن  وروغغ إ  هلئاضف  تداق  يذلا  ناموّرلا  مأل  دجاملا  عيّصلا  َّطُخ  كانه 
اهملأ  نع  ةحصفُمو 

ً
ةا 
ً

ەداوج  نانع  تكسمأ  دق  ةلمرأ  تنا  يذلا  روطامإلا  سوناارت  نع 
.تاءامإ

َطسو بلقتت  ذلا 
ّ

به نم  ٍطحم  روس   مهسوؤر  قوفو  عفادتي ، ناسرفلا  نم  دشح  نا  هلوح 
.حــــّلا

ّنإ همد ، َّلُط  يذلا  َبال  ْمقتنا  الأ  َيالوم ، : - » ةلئاق
ً

ودت  ةنيكسملا  كلت  تنا  لاجّرلا  ءالؤه  َطسو 
هطوس ْنَم  هل  لوقتف  دوعأ ،» امثر  يرظتنا  : - » اهبيج نأو 

ّ
ه ادَو  .نوعطمل » هلجأ  نم  يداؤف 

: اطوس ملألا 

: بجف َيالوم ،»؟ ا  ْدعت  مل  اذو  - »



َكخ  َتعدوأ  ام  اذإ  كُغ  ه  موق  ٌخ  كدجُ  مف  : - » ّدف اقم ،» موقَس  نَم  كلذ  لعف  - »
ةلادعلاف لحّرلا ، َلق  جاوب  علطضأ  ْنأ  بسانملا  نمل  نإ 

ّ
ه ِكلع ؛ ال  : - » َباجأف ناسّلا »؟ ِتاط 

ددجلا ّرملا  ماللا  اذه  َرّوص  ، 
565

ەرظن  َددج   يذلا ال  كلذ  ّنإ  .قثوت » ةفأّرلاو  كلذ ، دت 
.ضرألا هل ع  دوجو  يذلاو ال  انيلع ،

، انيعأ ةلاغ  
ً

اهدوس  يذلا  عضاوّتلا  اهعناص  اهلاحأ  لا  رَوّصلا  ەذه  ّمأتم 
ً

فن  عّتمأ  انَو 
« .عأ إ  ةدعاّصلا  تاجرّدلا  انُس  فغ  ٌعمج  يدهلا  ارئاس  أ  اذ  وه  : - » رعاّشلا َسمه  

.فَغشِ ءاشألا  ددج  ادأ إ  علطتلا  روملا ت  َّيع  ٍناوت  نود  نم  هلإ  ُّتفتلاف 

ءافسا دي هللا  فك  كل  لوقأ  ذإ 
ْ

َكدصاقم  َلن  طّثأ  ّنأ  درأل  ُتسل  انأف  ئراقلا ، اهيأ  كلذ ، عمو 
.نيّدلا

نم َدعأ  مود  نإ ال 
ّ

ه ّمث  هنع ، رفسُ  ام  ركفت  ْنأ  ل ي  لاشأ ، نم  رّهطتلا  باذعِل  ام  كْممهي  الو 
.باسحلا موي 

هلع غوزي  ام  طرفل  وه  ام  يردأ  الو  ا  ودي  انيلإ ال  مدقتي  وهو  ەارأ  ام  ّنإ  يذاتسأ ، : - » ُتأدو
«. ي

مهنأش ْتراضت  دقل  ّح  ضرألا  مهقصلُت  ٍباذع  نم  نوقل  امل  ةساقلا  ةعبطلا  ّنإ  : - » لاقف 
.يانيع ٍللق  ذنم 

فك ىرت  ْنأ  ردقت  َنآلا  نمو  روخّصلا ؛ ەذه  َتحت  أ  ام  نيعلا  ّْبتو  ادّج  مهيلإ  ْرظنا  نل 
رون نم  نومورحملا  اهّيأ  اسم ، ءاسعت  ا  نوسرطغتملا ، نوّيحسملا  اهّيأ  مهسفنأ » نو 

ةشارفلا عنصل  ْتَقِلُخ  نادد  نم  َأ  انسل  نأ 
ّ

ان نورت  الأ  ىرقهقلا ؛ مس  نوقثاولاو  ةصلا ،
؟ قئاع ال  ةلادعلا  بوص  طت  لا  ةّكئالملا 

؟ ّومنلا ةلمتكم  ٍتاقري غ  ٍةصقان ، تاح  ىوس  متسل  متمد  ام  الاع  اذكه  محور  خفتت  َمل 

اهلشو اهرودص ، ةمحتلم  اهبُر  لثامت  ةئيه  َفراخز   اناحأ  ىرت  حطس  وأ  ٍفقس  معدتِل  امو 
مهيف ُتنعمأ  ذإ 

ْ
َغوصم ، ءالؤه  ُتأر  اذكهف  اهلّمأتي : نَم  سْفن  اققح   أ  ثعت  فئاّزلا 

.يرظن

هلمح اص   مهأ  ّنل  لامحأ ؛ نم  مهروهظ  لقثُي  ام  حواب  احوام  نا  مهءانحنا  ّنأ  ٌحيحص 
«. دملا لمتحأل  ُتدع  ام  : - » اا لوق  وهو  اد 



ةع ةداحلا  ةدوشألا 
( .اڤلاس نانڤوري  .ويغ  اد  يزيدوأ  .سدنارودلأ  وتموأ  .نولّتري  نوّكتملا  )

،
566

تاومسلا  يذلا   اناأ  ا  - »

ِلّوأل مظع  ّبح  نم  هّنكت  امل  ل  اهيف ، ٌحْنُم  نأل 
ّ

ك ال 

، كئالع َتقلخ   نَم 

عمجأ قلخلا  حدتمل  الأ 

قيل املثم  َكتوجو  َكمسا 

.ةعئاّرلا  
567

َكتاثاعنا  يرطُ ع  ْنأ 

، كتولم مالس  انيلإ  ِتألو 

انسفنأ هغلن  ْنأ  ردقن  نأل ال 
ّ

ان

.انيلإ َوه  ء  مل  ام  دهجلا  نم  انلذ  امهم 

مهتدارب كتكئالم  كل  ّض  امو 

،
568

انعشوهلا »  » نولّتري امدنع 

.مهتدارب لا  ّض  ْنأ  كلذكف ي 

، انموي فافك  انِطعأ 

امُدق ّسلل  نودهتجملا  نوكس  هنودف 

.ىرقهقلا ةدوعلا  لومحم ع  رفقلا  ءادبلا  ەذه   

انيلإ هتءاسإ  ّللل  رفغن  امو 

اضأ كتمحرب  انل  ْرفغتلف 

هأ
ً. كاذل  اّنك  ْنإ  رظنت  ْنأ  نود  نم 

مدقلا انّودع  عم  ُلْت  الو 

، راحدنالا ةسلا  انَتّوق 

.اهيلع هلات  نم  ن 
َ

اهِّج ل 

، ةخألا ةالّصلا  ەذه 



، ببحلا اهّيأ  ەاّر 

، كلذل اهب  ةجاح  الف  انسفنأ  لجأ  نم  اهب  موقن  ال 

« .قطلا اوفلخت   نَمل  ل 

.مالحأ َثاغضأ  هش  ام  ةلقثم 
ً

مّدقتتو  انلو ، اهسفنل  وعدت  حاشألا  ەذه  تنا  اذكه 

.انّدلا ةنخدأ  نم  رّهطتتل  لّوألا ، زفإلا  دادتما  عت ع  رودت  ةتوافتملا  اهتاقع   

نَم اهلجأ  نم  انه  لعفو  لوق  نأ  ردق  امف  ضرألا ، انلجأ ع  نم  ةالّصلا  ةمئاد  ساّنلا  تنا  اذإف 
؟ ةّيط ٌةدارإ  هف  ْتسرغنا 

ةّقنو ةففخ  دوعّصلا  ىوقت ع  ضرألا   اهب ع  ْتَقلع  لا  بئاوّشلا  ةلازإ  اهدعاس   ْنأ  ي 
.موجّنلا رئاود  إ 

تقم َك  اقل  كَحانج  ٍبق  اّمع  َدرفتف  َكلامحأ ، َكنع  ةمحّرلاو  ةلادعلا  َفّفخت  ْنأ  ع  - »
.ارادحنا ّلقأ  اهّيأ  انل  ْلقتلف  ةثك  تاّرمم  كانه  نا  ْنو  ملسلا ؛ قألا إ  َبردلا  انَرأ  ه 

ّ
كتبغر ؛

نا ام  .ەوسك » حب  ام  يذلا  ّدآلا  همسج  نم  ٍثعاب  اع  دوعّصلا  اع   بحص  يذلا  اذهف 
: لاق مهدحأ  ّنل  عبْتأ ، ُتنك  يذلا  اذه  لاق  ام  َبجأ ع  اهب  لا  تامللا  ەاف  نَم  فرعن  نأ  نكم 

ّ. ٌناسإ  اهنم  دعص  ْنأ  نكم  لا  قّطلا  نادجتسو  ةفاحلا ، ع  ملا ، اناعَتا إ  -»

ُترظنل إ أر ، ائطأطم  ءاقلا  جتو ع  ةّكتملا  َبقر  عضخُت  لا  ةرخّصلا  اقوعم  ْنأ  مل  ول 
.لمِحلا اذه  هتقفش ع  ثألو  هفرعأل ، ُتنك  ْنإ  ىرأل  هَمسا ، لوق  يذلا ال  ّلا  لجّرلا  اذه 

سا نا  ْنإ  ملعأ  الو  ، 
569

سدنارودلأ  ومللوغ  وه  نا أ  مظع ، ٍّاسوت  َنبا  انتال ، ُتنك 
.امعمس انت إ 

ُتحر ةكشملا ، انّمأ  كفّتلا  نود  نمو  اسرطغتم ، اناسإ  ّم  اولعج  مهرثمو  هّشلا  َالسأ  مد 
.وكتاناما غص   ّلو  انيس  نَم   ّل  فرع  ام  وم  نا  اذه  و  ناسإلا ، عيمج ب  يردزأ 

.اقأ فا 
ّ

ة ءاقّشلا  ْتقاس إ  دقل  ل  َّلا  َيدحو  انأ  ءالا   بلجت  ملو  وتموأ ؛ انأ 

ُتنك  امدنع  اذه  ْلعفأ  مل  ُتمد  ام  وملا ، مامأ هللا ب  رّفأل  لقّثلا  اذه  لمحأ  ْنأ  اهبس ي 
، ملت يذلا  َكلذ  ال  مهنم ، دحاو  ناو  ضرألا  إ  أرب  ُتقرطأ  هلإ  صأ  انَو  .ءاحألا » دادع 

انأ ّع ، هيع  تبت  ادهاج   ادانو ، فرعو  آرف  هلع ، ِقثُم 
ً

نا  يذلا  ءبعلا  تحت  ىّولتي 
.ءانحنا مهنب  ارئاس  تنك  يذلا 

بتلا ةفرخز  ّنف  ّس  يذلا  ّنفلا  كلذ  رْخفو  وّييغ  رْخف   
570

يزيدوأ  َتسلأ  ەآ ، : - » هلأسف

،
571

ّولوبلا  وكنارف  ةشر  اهسملت  امدنع  ةشاش  قاروألا أل  ّنإ  أ  ا  : - » لاقف  سراب »؟
.س رطش  إ 

ّ
هنم  امو   هل ، هل  رخفلا 



نا يذلا  قْبّسلا  بصق  زارحإ  ةبك   بغر  تنا  ام  طرفل  اح  اثمد   نوأ  نأ  نكم  نا  امو 
.لق هلإ  وبص 

إ هللا ْدعأ  مل  ول  عضوملا  اذه  نوأس   ّح  ُتنك  امو  ءازجلا ، انه  دّدس  ءالا  ەذه  لْثملو 
.خأ ْنأ  يرودقم  نا   امدنع 

! افظش ّدشأ  ةنمزأ  اهبقعت  مل  ْنإ  َكارذ  راخا  َقأ  ام  الأ  ةّناسإلا ! ةنمهلل  لطالا  دجملا  اهّيأ 

ّح ، 
574

وتوجل  َنآلا  ةحّصلا   ّنلو  مسّرلا ، ّوجلا   هل  الَخ  هنأ   
573

يوبامش  َبِسح   
572

.لّوألا دجم  أفطنا  دقل 

ال ّشعلا  نم  درطس  يذلا  كلذ  َدِلُو  امّرو  رَخألا ؛ نم  ناسللا  دجم   
575

نَودْغلا  دحأ  عنا  ام 
.َنثالا

.اهتهجو ّغت  امف  اهمسا  ّغتو  كانه ، اروطو  انه  ًةرات  ّبهت  حاّلل  ةثفن  إ 
ّ
ملاعلا  ةرهّشلا   امو 

ّيأ  ف 
576

ّمألا  َةدصعو  ةشاخشخلا 
َ

ْنأ ت  َلق  َّتم  وأ  امره  راص  دقو  َكدلِج  َترداغ  ام  اذو 
ةّدألا فرع  قأ   رمألا  ةققح  ٍماع    فلأ  قني  نأ  َلق  ّمعأ  ٌتص  َكل  نوكس  لاحلا 

؟ ءامّسلا ءالع  ٍةقلح   أطأ  ساقلا إ  ةفرط ع  نم 

همسا سَمهُي  دا  َمويلاو ال  اناسوت ، رئاس  ەركذ  لجلجُ  ٌمسا  هل  نا  امأ  اذكه  رجرجتي  نم  نإ 

اسرطغتم نامّزلا  كلذ  نا   يذلا  ةسرولف  بضغ  ق ع 
َُ امنيح  ادّس  نا  ثح  ، 

577
انيس   

.رعاد َمويلا  وه  املثم 

يذلا كلذ  نول 
َ

ه هنع  عَو  أو  حوري  يذلا  بشعلا  ِنول  ِلْثم  إ 
ّ

ناسإلا ] ب  ا   ] مترهش امو 

: هل ُتلقف  .« 
578

اط  ةلا  نم  هجَرخأ 

َنآلا َتملت  يذلا  اذه  وه  نَم  ْنل  ابك ، امَرو  ّع  لُو  اّيط  اعضاوت  مهلُل  ّقحلا  كمال  ّنإ  - »
: باجأف هنع »؟

اذكه .هَد » ب  اهلما  انيس  عضس  نأ 
ّ

ه موي  تاذ  ّدا  نأل 
ّ

ه انه  وهو  اڤلاس  نانڤورب  هنإ  - »
ؤرج

َ
نَم  فكتلل  ەدّدسُ  ْنأ  ي  يذلا  نمّثلا  وه  اذهو  هتوم ، ذنم  قوتي 

ّ
ف س ال  حب  امو  َراس 

.ثلا كانه ع 

الو لفسألا  ةعاق  
ً

لظت  اهتت ، نع  نلعتل  اهرمُع  ةاهن  ْتَرظتنا  لا  حوّرلا  تنا  اذإ  : - » ُتلقف
ىرت اف  ةّيط ، ةالص  اهتفعسأ  اذإ  إ 

ّ
اهتاح ، ّس  ردق  كانه  مُت  نأ  َلق  ةرئاّدلا  ەذه  دعصت إ 

هتاذ إ ءاقلت  نم  ءاج  ەدجم  ّزع  شع   نا  امدنع  : - » باجأف انه »؟ أ إ  ْنأ  اذهل  حيتأ  فك 
نم هل  ٍقيدص  جارخإلو  يزخلا ، روعش  ّل  هنع  اقلُمو  هسفن  نع  افشا  انيس ، مومعلا   نادم 

.
579

هل  همد  َفجترا  دقل  ّح  اعضاوتم  كانه  فقو  لراش ، نجس  ەاقل   نا  يذلا  باذعلا 



ع كناج  َكدعاس  ْنأ  لق  لط  تقو  ّرم  نل  ْنل  ضماغل ، ال  ّنإ  دملا ؛ كل  لوقأ  نل 
.ەسفت

« .اندودح هل  َحتف  يذلا  وه  دمحلا  لعفلا  اذه 



ةع ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
( .اّثلا زفإلا  دوعّصلا إ  .ضرألا  تاروفحم ع  ةرّوصم   بجُعلا  ةلثمأ ع  )

ةلّمحملا
َ

َحوّرلا  ەذهو  ُت 

، ّنلا تحت  ناحزار  ناروث  س  ام  ءاعألا 

.ببحلا َّّرم  كلذ  َحمس  املاط 

امُدق ضمتلو  نأشو 
َ

ه هْعدتلف  : - » لاق  امدنع  ْنلو 

هَراق انه  ٌّل  عفد  ْنأ  بسانملا  نمف 

«، س
ً

كلذ  عاطتسا إ  ام  ةعألاو  فذاجملا 

، ّسلا لجأ  نم  مزل  ام  ردق  ماق  ُتلدتعا 

.راسكنا اموظكم و  لازي  ام  نا  يركف  ّنأ  عم 

رطاخ ةيط  اعّتم  ّسلا  ُتعو 

، اففخ َحبصأ  م  يدُي  اّنم  ٌّل  َلعجو  يذاتسأ  ِتاوطخ 

«. كَمدق وم  نياعت  ْنأ  كقط ، ّبت  نمُلا ،  نم  ّنأل  ضرألا  ْرظنا إ  : - » لاق  امنيح 

ارارم مهيلع  ُي  كلذو  مهاركذ ، دّأتت  ل  اهاتوم  هنا  ام  إ  ٍتاراشإ  روبقلا  تاحول  لمحت  امو 
نم جراخلا  هل  ءاضفلا  تأر  اذهكف  ةمحّرلا ، بولقلا  إ 

ّ
عسل  ال  يذلا  ىركذلا  زخو  نم  عفاد 

.ّنف رأ  نم  رَوص  انّم  ٍقط ، ةئيه  لجلا  

ىدحإ قولا   افوفحم  ءامّسلا  نم  لي  وهو  تاقولخملا  عيمج  نم  َلنأ  َقِلُخ  يذلا  كلذ  ُتأرو 
.تاهجلا

اقلاع  ضرألا  لتساف ع  ءامّسلا  نم  ٌمهس  هقخا  دقو   
580

سوراب  ُتأر  رخآلا  بناجلا  عو 
.لق نم  تمملا  جلّثلا 

ةقّرفملا ءاضعألا  َنولّمأتي  مهيبأ  لوح  نم  حالّسلا  ُدع  ِاش  سرامو  سالاو   
581

سوْمت  ُتأرو 
.قيلامعلل

.راعْنش ەءاك   هتْرطاش  لا  ماوقألا  قّدح  ەودشملا  مظعلا  هجرب  لفسأ   
582

دورمن  تأرو 

نخآ ٍةعس  ّمث  ٍةعس  ةحص 
َ

قّطلا  ةشوقنم  
ً

ِكُتأ  تهلاو  نيع  ةّأ  ، 
583

وينإ  ا  تنأو 
! ّلا كئانبأ  نم 



كاذ َدع  فرع  مل  يذلا  عبلج  هسفن   كفس  اتيم ع  كانه  َتود   فك  ، 
584

لواش  ا  َتنأو 
.رطملا الو  ىدّنلا  َرْطق  ال 

جيسّلا كلذ  ِقَزِم  قوف  ٍتوبكنع  َفصن  ُلق  نم  ِت  دقو  كت  ِكتأ  ّإ  ، 
585

انارأ  ا  ەاّوأ  ّمث 
.كئاقش لجأ  نم  َعنُص  يذلا 

.دحأ نم  اهعي  ةع ال  اهلمحت  اهيف ، َددهت  ذلا ال 
ّ

رع ةعم 
ٌ

َكتروص  يذ    
586

ماعحر  او 

هتيلح َءاقل  نامثألا  ظهبأ  عفدت  هّمأ   
587

نوياملأ  لعج  فك  اني  دلّصلا  طاللا  كلذ  لازي  ام 
.ةموؤشملا

.كانه الاه  ەوكرت  فكو  دعملا ، َطسو  مهيبأ   ع 
588

براحنس  ءانبأ  ترا  فك  انو 

: شروقل تلاق  امدنع  لتقتو  رامد  نم   
589

سمات  ه  تّس  ام  انو 

«. كورأ ِمَّدلال  نو 
ّ

ائماظ  مدلل  َتنك  - »

.هلاتغا راثآ  اني  ام   
590

انافلوأ  عم  دع  نوّروشآلا  بره  فك  انو 

: َبئارخو ادامر  ةداورط  ىرأ  تنك 

ةشلاو ملقلل  ذاتسأ  ّيأ  كانه ! علا  اهنّبت  لا  ةروّصلا  ةناهُمو   ةعضو 
ً

 
591

َمويلإ  ا  ِتود  مو 
؟ لقع دأ  شهدُت  نأ  اهنأش  نم  لا  موسّرلاو  لالظلا  ەذه  َلْثم  ّطخ  ْنأ  ردقس  نا 

َدنع اموسرم  نا  ام  ّم  َنسحأ  َري  مل  هيع  ّمأ  مهآر  نّمف  ءاحأ  ءاحألاو  وم  نودي  اونا  وملا 
.سأّرلا َاح  سأ  تنك  ام  طرفل  َّدق 

اورت ْنأ  ةفاخم 
َ

اهوضفخت  ال  مهوجوو  ءاّوح ، ءانبأ  ا  متارظنب  اوخمشلو  بجُعلا  اوخفتتلف 
.ّلا نم  ٍبو  ةلفاحلا  مقط 

، لوغشملا َيركف  هَسح  اّمم  لَوطأ  اطوش  ْتعطق  سمّشلا  ِتناو  لَجلا  لوح  نَئاد  انضم  اّنك 
سل  ٍتقو  نم  ْدع  مل  َكسأر ، ْعفرا  الأ  : - » أدي ةهاّنلا  َمئاد  امأ  امود  س  يذلا  اذهب  اذو 

.اذه َكدو  لْثم 

ةسداّسلا ةفصولا  اهلمع  نم  دوعت  فك  ْرظناو  انيلإ ، ءملل  أّهتي  االم  ةحاّنلا  كلت  ْرظنأ  

.
592

مويلل

ق ْنل  راهّنلا  اذه  ّنأ  ْركفتلو  عأ ، إ  انلمح  ْنأ  هل  قوري  كتاءامو   كهجو  قوّتلا  ْنََّز 
مل  ْنأ  ەرودقم  ْدع   مل  ّح  تقولا  ةعاضإ  مدعل  هّبي  ْنأ  ُتدتعا  دق  ُتنك  .ادأ » ةناث 

ً

.احملت نأشلا  اذه 



.ةئلألتملا حْبصلا  ةمجنب  هش  ەاّحمو  ضابلا  احشّم  لمجلا  نئالا  انهاجّتا  أو  

نوردان  ُ. ّل  اهدوعص  نكمو  ملالّسلا ،  َ ةناد 
ٌ

الاعت ، : - » لاقو هحنج  َطس  ّمث  هعارذ  َحتف 
دأ َمامأ  يوهت  َكلامف  ءامّسلا  باحر  َطتل   َتدِلُو  ّيلا ، قْرعلل  ا  ةوعّدلا : ەذهل  نوبيجتس  نَم 

دعوو يبج  هَحانج ع  َفرفر  انهو  ةقوقشم  ةرخّصلا  تنا  ثح  إ  انداق  ّمث  حــــر »؟ ِةّه 
.نامألا اهّفح  ٍةلحرب 

نَسحُملا ةنيدملا  ةفُملا ع  ةسنلا  هف  خمش  يذلا  لجلا  ءاقترال  نوك  اور  قوف ج  امو 

تنا يذلا  دهعلا  كلذ  ْتَُب   ٍتاجرد  ملا  ةحان 
َ

رعولا  ردحنملا  كني  ، 
593

اهداق 
اردحنم ىرخألا  ةرئاّدلا  نم  لي  يذلا  اشلا  لدتع  اذكهف  اهنم ، اقوثوم  هف  لياملاو  جسلا 

ّ
ت

.هناج ال  نم  ه  ْتّفح  اروخص  ّنأ  ىوس  ةّدش ،

ردق اّمم  َبذعأ   
594

حوّرلا »! اسملل   وط  : » لّترت ٌتاوصأ  انيلإ  ْتهانت  َكانه  وطخن  انَو 
.مال ّل  هلوق  ع 

َلالخ كانهو  دشانألا ، َطسو  ءرملا  لخد  انهف  محجلا ، لخادَمو  لخادَملا  ەذه  ب  ناّتش  ەآ 
.خاّلا ّحو 

ضرألا ُلق   نم  ُتنك  اّمم  ةّفخ  أ  فنل  ُتودو  ةَراملا ، تاجرّدلا  ءاقترا  انْع  اّنك 
.ةطسنملا

: - باجأف ءانع »؟ ّيأ  ّسحأ  داأ  مأ ال  ذإ 
ْ
انأف  ها ، نع  حــــزأ  ٍءبع  ّيأ  يذاتسأ ، : - » ُتلق اذلو 

نوكتسف اهلّوأ ، لق  نم  ّما  ام  كنبج ، ع  ةموسرم 
ً

لازت  املا   
595

فرحألا  ّمتس  امدنع  »
َكلذ  نم  أ  ناقلتس  ل  بعّتلا ، ُدع  نارعش  ال  ُثح  تعضاخ  ةّيطلا  كتدارإل  َكامدق 

«. امهتجهب دوعّصلا 

هنأش غلا  تاراشإ  ُِْت  مل  ول  َوه  ام  نوفرع  ال  ائش  مهسوؤر  ع  نولمح  نَم  ُلعفأ  ُتف 
اهب ْضهنت  مل  لا  ةّمهملا  علطضتو  دِجتو  ثحت  حورت  لا  مهَد  هنم  اوقّقحتيل  نوعفف  مهكوكش ،

َِيبج ع  هّطخ  اّمم  ةقا  ٍفرحأ  ةّتس  ىوس  ْدجأ  مل  ةحوتفملا  ملا ، َيد  عباصأو  مهنيعأ ؛
.َحاتفملا لماح  كالملا 

.َمسبا كلذ ، يدشرم  ظحال  امنيح 



ةع ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
.ةضماغ تاوصأ  اهب  يدانت  ةقفّشلا  ةلثمأ ع  .سمّشلا  لهتي إ  ويلجرڤ  .داّسحلا  اّثلا : زفإلا  )

( .ناد فاعإ  .انيس  ةنيدم  نم  اياس ،

ملسلا كلذ  ةورذ  انغل  اّنك 

ةناّثلا ةّرملل  ّقشي  ثح 

.روّلا فا 
ّ

ة نم  ەؤاقترا  رّهطُ  يذلا  لجلا 

ٍناث زفإ  رود  انهو 

لّوألا هش  ٍلج  ّفاوح  لوح 

.ًءانحنا ّدشأ  هسوق  ّنأ  ىوس 

اتحن الو  ًةروص  انه  ىرَت  ال 

ناراع امهال  قّطلاو  لجلاو 

.روخّصلا ةنكد  امهنّولُتو 

«. قطلل انراتخا  رّخأتي  ْنأ  خأل  نإف 
ّ

اّنلد  نَم  انْرظتنا  نحن  ام  اذإ  : - » رعاّشلا لاق  

َقِفطو ألا ، بناجلا  َرادأ  ُدع  نِمو  نمألا  هناج  إ  دنساو  سمّشلا  هيع  ءلم  قّدح  ّمث 
ُةداقلا نُسْحَت  املثم  انْدق  الأ  ةددجلا  قّطلا  ەذه  جلأ  هتياعرب  نَم  ا  ببحلا ، رونلا  اهّيأ  : - » انُي

نوكت ْنأ  يف  رَخآ ، ثعا  اندرط  مل  اذإف  عطس ، هلعو  ملاعلا  دتل 
ّ

نإ 
ّ

ك .ضاِحلا  ەذه   
نم انودح  ام  لضف  جو  ٍتقوب  كانه  ەانعطق  لِم ، ةفاسم  انه  بَسحُ  ام  ّنإ  .انيداه » كطويخ 

.ةهال ةغر 

.اهُن اّملو  ف 
َ

اهانعمس ةّحملا ؛ ةدئام  انوعدت إ  ذهملا 
ّ

ة حاورألا  تنا 

كلذ دّدري  مو  ، 
596

رمخ » نم  مهيدل  سل  : - » لوق نا  هناط  انب   ّرم  يذلا  لّوألا  توّصلاو 
.انئارو نم 

: فتهي وهو  رَخآ  ّرم  دعُلا ، بس  هتامل  عامس  نع  عطقنن  ْنأ  لقو 

قوتي
ّ

.ْف مل  اضأ  وهو  ، 
597

سْسروأ » نإ 
ّ

- »

مِ قحلأ  نَم  اوّبحأ  : - » لوق وهو  ثلاث  ّرم  لءاسأ  انَو  تاوصألا ،»؟ ەذه  ام   ەاتبأ ، : - » ُتلأس
«. َّلا

نم ةجوسم  امهطاس  بادهأ  تنا  اذلو  دسحلا ، ـُت  خِّ ةقلحلا  ەذه  : - » بّطلا ذاتسألا  لاقف 



.ةّحملا

.نارفغلا ةتع  أطت  امدنع  اهعمسس  نأ 
ّ

ك دقتعأو  ةرياغم ، ةمغن  نم  نوك  ْنأ  حبالاف ي 

ُتقلمحف .رخّصلا » إ  اعمج  نيدنسم  انتلاق  سلاج  اموق  ىسف  ّوجلا ، رظّنلا   ِمعنأ  ْنل 
.ةراجحلا نولِ  ٍتاءاع  حشّت  احاورأ  امأ  ُتأرو  ّيع  اتل 

« لئام  » ءامسأ ُتعمسو  انلجأ ،» نم  مم ص  ا  : - » فتهي نَم  ُتعمس  لق ،
ً

اندعتبا  امدنعو 
«. سّدقلا عيمج  و« سرط » و«

ام ع  ةفأر 
ً

هلق  رطفني  ال  ثح  ةوسقلا  نم  وه  نَم  ضرألا  ع  شع  لازي  ام  نأ 
ّ

ه بسحأ  ال 
مد ملألا  رطقتسا  ّح  حضوب ، يانيع  مهنّبت  موقلا ل  كئلوأ  نم  ُتوند  ْنإ  امف  كانه ؛ ُتدهاش 

.اراردم

، رخّصلا مهدنس  عيمجلاو  رخآلا ، فتك  ع  دنس  مهدحاو  ةنشخ  حسم  عّفلتم  اود  
مهضع إ مهسوؤرب  لئام  نارفغلا ، ماّأ  ذحشلل   نوفق  نيذلاو  ء ، ّل  ءارقفلا إ  نامُعلا 

.ىرخألا ةلّسوتملا   َعلا  كلذك  ل  ەدحو ، مهتامل  نرب  غلا ال  ةقفش  راردتسال  ضع ،

.اهنع ملتأ  لا  حاشألا  َسمل  دي  اضأ ال  انه  ءامّسلا  رون  ّنإف  نامُعلا  سمّشلا  غلت  امو ال 

.ةأدهلا هلع  ّأتت  امدنع  ّيلا  زالا  لَعفُ  ام  اهطخَ  ددحلا  نم  كلس  مهنافجأ  قخ  نا 

.مكحلا َصان  ُّتفتلاف إ  ّرم ، َغ  ائار  مهنب  ّسلا  مهيلإ  ءأ  ُتنك  نأ 
ّ
ادو  

عو اجو  ْنكتلو  ْملت ، : - » لاق  ل  هلأسأ ، ْنأ  رظتي  ملف  اذلو  تمّصلا ، هنع  ام  فرع  نا 
«. صخش

كلذ عنمل  ْنك  ملف  اهنم ، طوقّسلا  نكم  لا  زفإلا  نم  ةهجولا  كلت  رق   ارئاس  ويلجرڤ  نا 
.زجاح نم 

عمّدلا تلضخا  دقل  ّح  ةرارم  كالسألا  َلالخ  ت  ةعضّتملا  حاشألا  تنا  ىرخألا  ةهجلا  و 
.مهتانجو

: ُتلقو مهيلإ  ُتردتساف 

َدَز ةّهلإلا  ةمعّنلا  دّدُتلف  كتاغرل ، ةدحولا  ةلاّضلا  ّيولعلا ، روّنلا  ةؤر  نم  ةقثاو 
ً

احاورأ  ا  - »
ْنإ فطللا ، غلاو  يدنع  ازع  اذه  نوكس  ّخ ، الج ، افاص  ةراذلا  رهن  اهيف  لسل  ِكرئامض 

«. فرعم ٌخ   اهل  نوك  دقف  ةّنتال ، ٌحور  ِكنب  نا 

ّأ ادو   .اغ » الاطإ  شاع   نَم  دصقت  ف 
َ

كلعل ّقحلا ، ةنيدملل  نونطاوم  انه  انل  ا أ ، - »
.وص أل 

ُ
َعمس ُتمّدقتف أ  ضوم  نم  لق 

ً
دعأ  ٍنام  نم  ةاجإلا  ُتّقلت 

هسأر اعفار  نا  نإ 
ّ

ه ُتلقل  كلذ »؟ فك   » ُتلئُس ام  اذو  ارِظتنم ، اد   احش  نخآلا  ُتأرف ب 
.عأ لعف  ام 

اؤس ع  باجأ  نم  ِتنأ  ِتنك  ْنإ  دوعّصلا ، لجأ  نم  اهسفن  اذكه  ضّورت  احور  ا  : - » ُتلقف



«. تأت هنم  يذلا  عضوملاو  كسفنب  يفِّرعُتلف 

.هسفن انُل  صأو   ْنأ أ  ةمثآلا  َاح  وفرأ  ءالؤه  عمو  انيس ، نم  تنك  : - » ْتلاقف 

غلا اازرب  ةداعس  ُتنك أ  دقلف  ، 
598

« اياس  » وه ُتطعأ  يذلا  مسالا  ّنأ  عم  ةمكح  ُتنك  ام 
.وظح اّمم 

ردحنم ُتلزن   امدنع  كل ، لوقأ  ام  ةنونجم  ُتودغ  فك  َلف  َكعدخأ  نأ 
ّ
بسحت  ال  لو 

.رمُعلا

.دارأ ام  مُ  ْنأ  ُتلهتباف إ هللا  ، 
599

وك َبرق  مهءادعأو  اوكشا  دق  َُّطاوم  نا 

.ەَدع َحف  ٌحف ال  باصأ  كلت  مهتدراطم  ُتأ  ذو 
ْ

رملا ، رارفلا  لاذأ  اوذالو  ةمهلا  اونُمف 

نل : - » ه ُتفتهو  وحّصلا ، حنس  ْنإ  ام  رورحّشلا  لعف  ام  ئجملا  َجو  هللا  إ  ُتعفر 
!«. ادأ نآلا  َدع  َكَشخأ 

يي ّنأ  الول  اماتخ  لل  ةّتلا  َبجاو  ادأ  نا  امو  عم هللا ، مالّسلا  دقعأ  ْنأ  ُتش  رمُعلا  لذرأ  ّمث  

. لّفكت  هتفأرو  هتاولص  ركذت    
600

طاّشملا

»؟ ملتت امف  سّفنت  نَم  او  دقتعأ  ام  تحوتفم  نيع  انلاح  نع  فتس  نَم  ا  تنأ  نَم  ْنلو 
لا ةءاسإلا  ةس   َ ام  طرفل  تقولا  نم  ضعل  ْنلو  اضأ ، انأ  ّيع  نم  انه  مَرحأس  : - » ُتجأف
لا  ةقلحلا  باذع  نم  فن  غ  يذلا  فوخلا  ّلظ  اهنم  َأو  دساحلا ، رظّنلا  ُتكترا 

«. كانه مهلامحأ  ءبع  َّع  لقثُي  حب  امف  ، 
601

لفسأ

: ُتجأف لتس »؟ نأ 
ّ

ك بسحت  َتمد  ام  اننب ، عأ  َكداق إ  ىرت  ا  نَمو  : - » تلأسف

ِتنك ْنإ  ةراتخملا  حوّرلا  اهتّيأ  يلَسَلف  اح ، ُتحرب  ام  انأو  .افْرح  لوق  الو  قفاري  يذلا  اذه  - »
«. تَنافلا ّدق  ضرألا  كلجأ ع  نم  سأ  ْنأ  نيدت 

ضعب ِّعُتلف  اذلو  كّح هللا ؛ نأ 
ّ

ك ةمالعل ع 
ٌ

نو 
ّ

ه ددجل ! مس  اذه ع  ّنإ  ەوأ ، : - » ْتاجأف
َكامدق ْتَئطو  ام  اذإ  هأ  ىدل  َياركذ  بِّطت  ْنأ  اقوت ، ّدشأ  هلإ  َتنأ  ام  كوجرأل  نو 

ّ
.كتاولص 

نيذلاو  
602

ومالاتب رفظلا  لِمآلا  سرطغتملا  موقلا  ب  كانه  مهاس  ةناث 
ً. اناسوت  ضرأ 

َنوقوذس رحلا  ءارمأ  ّنلو   ؛
603

اناد رهن  روثعلا ع  اوعاضأ   اّمم  لمألا أ  نم  هف  نوخس 

«.
604

ةراسخ َحدفأ 

 



ةع ةعاّرلا  ةدوشألا 
ع ةلثمأ  .انامور  رئاسو  ونرألا  رهن  يداو  داسف  .وبا  اد  ييرو  اود  لد  ودغ  .داّسحلا  )

( .اريذحت قلطُ  ويلجرڤ  .هاقع  الُملا  دسحلا 

، انلج لوح  ُرئاّدلا  اذه  وه  نَم  الأ  - »

، ناّطلا توملا  هل  حيي  ْنأ  لق 

»؟ ەاوه امهضمغو ع  هيع  حتف  يذلاو 

؛ ەَدحو ِتأ  مل  نأ 
ّ

ه ىوس  ملعأ  ال  - »

، هلإ ّم  برقأ  َتمد  ام  ُهلَس 

«. انملُل ةوافح  هلقتساو 

، ةناّثلا امهادحإ  دنس  ناحور  تنا  اذكه 

، يم ّع إ  ناثّدحتت 

، املتل امهيسأر  ناعفرت  ّمث 

، انِتساو ه 
ّ

ُعلا ، ةعاّسلاو إ  اهدسج ، ةسورغم   ْتحرب  املا  حوّرلا  ەذهّيأ  : - » امهادحإ تلاق 
ام ال انيف  شَهّدلا  نم  ِكدل  يذلا  لضفلا  قلُت  نأل 

ّ
ك لعفت ، امو  تأت ، نيأ  نم  انِتخأو  ٍةفأر ، نع 

« .اعطق ُلق  نم  ْدجوي  مل  ء  ەثي 

نم .لم  ُفلأ  ەدفنس  ەارجمو ال  ، 
605

وتلاف نم  عبي  ٌلودج  اناسوت  َفصن  ُزاتج  : - » ُتلقف
نَم لاقف  .هُننر » اق  ُدع  سل  نأل 

ّ
ه سا  امل  لوقأ  ْنأ  ثعلا  نمو  اذه ؛ يدسج  لمحأ  هتفض 

: نثالا َلّوألا ب  ملت 

خأ  ىرت  ا  َمل  : - » رخآلا هل  لاقف  .ونرألا » نع  ملتت  نإف 
ّ

ك َككفت  روغ  كاردإلا  ُتس  انأ  ْنإ  - »
: َلئُس يذلا  حبّشلا  باجأف  ةيهر »؟ ءاشأ  َمامأ  لعفن  ام  رهّنلا ، َمسا  همال 

ةلسلس هنم  قهش  يذلا  هعنم ، نم  نأل 
ّ

ه يداولا ؛ اذه  مسا  لوزي  ْنأ  لدعلا  نم  َّنل  ملعأ ، ال  - »
يذلا هّصم  ّح  ةللق ، ُعضاوم  إ 

ّ
اهَتورذ  قوفت  ُثح ال  الاع  سرولي ، لج  اهنع  لصفنملا  ألا ،

نم نوهي  ّللا  ـراجم ، اهَ ذغ 
ّ

ي ام  راهنألا  لانتف  رحلا ، نم  ءامّسلا  هفشرت  اّمع  ضِّوعُل  هلإ  حادني 
.ةثبخ ٍتاداع  لعف  وأ  ناملا ، كلذ  مؤشل  اّمإ  فأ ، تنا  ول  امو  مهّودع ، نأ 

ّ
اه ةلضفلا 

نَم   
606

س نأف  ةّرم ، غ  مهعئاط  لق  نم  اوّغ  دق  اذه  سعّتلا  يداولا  ناس  ّنو 
.مهاعرت

ةدوصرملا ةذغألا  نم  أ  طوللا  َرامث  لأت  نأ  اهل  َّقح  رزانخ  ب  قفلا  ەارجم  ّوأ 
ً

رهّنلا  عبي 



مهنع حيش  ٍءاردزا  نعو  اهَتقاط ، بسانُي  ام ال  حبت   
608

اال ال  ەرادحنا  ّمث   ، 
607

ناسإلا َبل 
، ههجوب

امدنعو  ؛
609

بائذ بلقنت إ  اال  سالا  ُنوعلملا  ُلودجلا  تلا  ەارجم  َك  املو  اطاه  م  ّمث 

.خاخفلا ةسأ  عقت  ْنأ  خت  الف  ركملا  رخزت   
610

بلاعث دج  قمعأ ، ٍداهو  لي  

.ّقح ٌسَفن  هنمهلُ  ام  هتراذ  ظفح   ْنأ  بّطلا  نمف  عمس ، رَخآلا  نا  ْنو  ء ، ّل  لوقأس 

اعمجو ّحولا  رهنلا  اوش  ع  لوجت  لا  ذلا 
ّ

بائ ەذهل  اداّص  حبص  كخأ  َنبا  ىرأل  نإ 
ّ
.اهعزفُ

دجملا نم  امراح  ةاحلا  نم  اهمرحو  قيتع ، ٌشحو  ُلعف  ام  اهدُي  ّمث  اح ، َحب  املا  اهمحل  عيي 

فلأ دع  اهعم  دعتس  نل  ٍلاح  اهعَدو ع  ءامّدلا  اخّطلم  جخ  ةئلا  ةاغلا  نمو  ، 
611

هَسفن
« .اهراجشأ ةخ  ماع 

اهنم هلإ  لقُ  لا  ةهجلا  تنا  اأ  عمس ، يذلا  كلذ  هجو  ركتع  ةملأ ، اازر  نع  نالعإلا  َدنع  امو 
، نزحلا اهاشغو  وألا  تفتلت إ  و  صت ، تنا  لا  ىرخألا  حوّرلا  ُتأر  اذكهف  مهاّدلا ، رطخلا 

.ەذه اهتامل  تّقلت  امدنع 

.اجرب اعوفشم  لاؤّسلا  ُتمّدقتف  امهيمسا  ةفرعم  ةغّرلا   كلت  ىأرمو  ەذه  مال  ألم 

: وألا ِتملت  لا  حوّرلا  ِتفنأتساف 

ّعش نأ  ءاش  ماد هللا  ام  ْنل  جأ ؛ نم  لعفت  نأ  دت  ام ال  كلجأ  نم  لعفأ  ْنأ  دت  َتنأف  هلعو  - »

.
612

اود لد  ودغ  ُتنك  نأ 
ّ
ْملعاو  خ 

ً
َكهاجُت  نوأ  نلف  ةّوقلا  ەذه  لْثم  هلضف  كلع 

.ما بحشأ  َتيأرل  اطتغم  امأ  ُتأ  ول  ُثح  ّدحلا  اذه  دسحلا إ  عتشم 
ً

نا د 

هقفر نا  امثيح  هلق  عض  ِكنم  دحاولل  ام  لا  ةلالس  ا  ُتعرز ؛ اّمم  َّشقلا  دصحأ  اذ  انأ  اه 

نم َثرو  مهنم  دحأ  نيذلا ال  مه  مهتزو ، وبلا  لآ  ف  ، 
614

يير نا  اذهو   
613

؟ ادَعسم
.هلئاضف ُدع 

دغّرلل ّيرولا  خلا  ەزَوعأ  يذلا  ونّلاو ، رحلا  ب  وأ  لجلاو ، وي  ب  دحولا  وه  همد  سلو 
.اهيف َعرّزلا  ٌدحأ  فنأتسل  ناوألا  تاف  دقل  ّح  ماّسلا  تاّنلا  نم  ثلا  ةّمث  عّلا  ەذه  ف  ّقحلاو ،

؟
616

يدرانام وغرأو   
615

بّطلا ويل  َنيأ 

؟
618

انرا يد  ودغو   
617

وراسڤارت يي  نيأ 

؟ ءاطقل متودغ  نَم  ا  انامور ، ءانبأل  ا 



اعئار اتْن  ، 
620

وكسوف يد  ونيدرانك  ٌلجر  ةسرولف  و  ، 
619

وربافك ٌلجر  انولوب  ةناث  
ً

دلوي  م 
؟ ةنّيه ٍةرذ  نم  اعلاط 

شاع ب يذلا   
622

ّيزتآلا ونيلوغوأو  ، 
621

اتاري اد  ودغ  ُتك  ام  اذإ  ّاسوّتلا  اذهّيأ  ْنَشهدنت  الف 

ال اراص  تبلا  الو  )  
624

اتسانأ لآو  اراسرڤارت  لآو  هَحصو ،  
623

عقألا وغيدفو  اننارهظ ،
، ةثامدو ةّحم 

ً
انْتحنم  لا  عاجوألاو  تاّملاو  ناسرفلاو  تادّسلا  اضأ  ُتك  ام  اذو  ثرو ،)

.ا مويلا  ةمعفم 
ٌ

بولقلا  امثيح 

اوطلتخ الك  نورخآ  مهعمو  اوه ، دق  ِكلهأ  َماد  ام  هت  ىرت ال  ا  َمل  ، 
625

ورونيب ا  تنأو 
؟ مثآلا

628
وينوك اهنم  أو   

627
وراوسا لعفت  ام  َّلو  بجنُت  ذإ ال 

ْ
اعص  نسحُتل   

626
ولاڤا انا  ّنإ 

". تاتنولا  " ءالؤه لْثم  باجنإ  نالصاوت  ذإ 
ْ

ىركذ مهءارو  اوفلخُل  ناوألا  تاف  ْنلو  مهناطش ، مهحي  ْنإ  ام  فّتلا   
629

ناغا لآ  نسحُس 
.ةّقن

هلع مّتعُ  نم  رظتُي  ْدع  مل  ماد  ام  نامألا  روفوم  كمسا  راص  دقل  ، 
630

يلوتناف يد  ونيلوغوأ  هإ 
.ەدسافم

اذه ْتلقثأ  ام  طرفلا  ماللا  ع  ءالا  ةظحللا  ەذه  رثؤأ   انأف  ّاسوّتلا  اهّيأ  َنآلا  ضما  نل 
اناتَداز امهتمصِف  اذلو  رداغن ، اناتَعِمس  تّيطلا  حوّرلا  تاه  ّنأ  ملعن  اّنك  .لق » ةرواحملا ع 

.نِمآ برّدلا  كلذ  ّنأ  انامإ 

: - لوق نا  ءاضفلا ، ةقعاّصلا  ّقش  ام  انيلإ  انت  ٌتوص  ىّود  ّح  نيَدحو ، مّدقتن  ان  ْنإ  امو 

.ةأجف مامغلا  ةحفص  ّقش  امدع  دعّرلا  ىأني  ام  اراه  ّمث و  ، 
631

« لتق آر  نَم  ّل  »

.دعر ەولتي  ادعر  عمس  نأف 
ّ

ك ارّجفتم  أ  رخآ  ٍّيوَد  اذإ  ةنده ، ّيودلا  كلذ  نم  انناذآل  انلن  امدنعو 

ْل مامألا  ُتوطخ ال إ  يرعاش ، قصتلأ  ٍذئنآ ،  ارجح ؛» ْتخِسُم  لا  ەذه  ، 
632

اوروغلأ انأ  - »
ماجللا نإ  

ّ
ام تاوصألا  ەذه  : - » لاقف  بناج ، ّل  نم  ءودهلا  عم  ّوجلا  نا  ملا ، ةحان 

َ

.مهدودح لخاد  ساّنلا  كسمُ  ْنأ  يذلا ي  اقلا 

.ءادنل الو  ٍماجلل  ىودج  نم  َداع  امف  مدقألا ، مّودع  ةراّنص  اهيلإ  مذجتف  معُّطلا  نوطقتلت  مّنلو 

اذلو ضرألا ؛ إ إ 
ّ
رظنت  منويع ال  ّنل  ةّدألا ، اهنتافم  متو  رودت ، ملوح  نمو  موعدت  ءامّسلا 

 « .اص ء  ّل  َنا  ْنَم  مع 



ةع ةسماخلا  ةدوشألا 
تاخو ضرألا  تاخ  ةمسق  ّف  ويلجرڤ  .ةمحّرلا  كالم  جت  .ثلاّثلا  إ  اّثلا  زفإلا  نم  )

( .سونافطسإ سّدقلاو  سوتاْسس ، مم ، قفّرلا : ةلثمأ ع  .نوبِضَغلا  ثلاّثلا : زفإلا  .ءامّسلا 

ةّوامّسلا ةرلا  زاتجت  ام  ردق 

راهّنلا ةاد  ب  لفطلا ، ةعال 
ً

ودت  لا 

، هعولط ولتت  لا  ةثلاّثلا  ةعاّسلاو 

سمّشلا ّنأ ع  ودي  نا  هسفن  ردقلا 

، اطوش ءاسملا  لولح  ّح  عطقت  ْنأ 

.
633

لللا فصتنم  نا  انهو  اورغ  كانه  نا  تقولاو 

، هجولا ءلم  انحفلت  ةّعشألا  تنا 

، لجلا لوح  اثك  انرد  نأل 
ّ

ان

، اسأر نولا  برغم  َمنل إ 

عطّسلا ةّوق  ُتسسحأ  امدنع 

، لق يذ  نم  ّيع أ  لقثُت ع 

.ارعذ لوهجملا  مَعفأ  دقلو 

َّجاح فرط  ّك إ  ُتعفرف 

ةلظم اهنم  ُتعنصو 

.ّع روّنلا  ضئاف  أل 
ُ

دع

احام َلزن ، ه  يذلا  هسفن  وحّنلا  دعاّص ع  حورو  ٍةآرم  ِقمع  نم  وأ  ءاملا  نم  ٌرون  سكعني  امو 
ٌرون هحفل  نا  ياّحم  ّنأ  ادَ   اذكهف  ةجّتلاو ، ملعلا  ەانُي  ام  طقاس ، ٌرجح  حاْي  ام  ردق 

.يانيع هْتدافت  ام  ناع  امأ  ٌسكعنم 

»؟ انَوحن اتآ  ودي  يذلاو  ادصم  هنود  َيانيع  دجت  ال  يذلا  ءلا  اذه  وه  ام  ەاتبأ  : - » تلقف
.دوعّصلا انوعد إ  ٌلوسر  اذه  .ءامّسلا  ةْأ  َكَرهبت  ْنأ  َكْشهدُ  ال  : - » باجأف

ةعبطلا َكؤّيهت  ام  ردق  ةذاذل ، َردصم  ل  ائبع  َكل  لش  ءاشألا  ەذه  ةؤر  هف  دوعت  ٌنمز ال  أس 
اهغ نم  َْأ  َملالس  ادعصَتلف ع  : - » انل لاق  كَراملا  كالملا  كلذ  نم  انقا  امدنعو  .َّسحُتل »

: َلتارت انءارو  انعمس  امدنع  ادُعص  انضمو  ناملا  كلذ  انرداغ  اّنك  .ءاقترالا » ع 



.
635

« ِلا
ْ َكل  رفاظلا  اهّيأ   و«

634
« ءامَحُّرلل وط  »

هلإ ُّتفتلاف  انج ، ارمث  هتامل  نم  َفطقأ  ْنأ  ٍذئنآ  َرطَخف   ُعلا  نيَدحو إ  رن  يذاتسأو  انأ  اّنك 
: هُتلأسو

: - باجأف دَعسم »؟" ٍقيفر   " نع ْتملت  امدنع   
636

انامور نم  ةتألا  حوّرلا  كلت  ْتدصق  ام  - »
ْنَشهدنت الف  ىلا ، هتيطخ  نع  مجاّنلا  رّلا  فرع  نإ 

ّ
ه »

.هلجأ نم  انؤا  َّلقل  اهيلع ، انَفّنع  ام  اذإ 

تارفّزلا ألم  دسحلا  ّنإف  ةكراشملا  ىدل  لؤض  ٍء  حنت   ءاحألا ] متنأ   ] متاغر تنا  اّمل 
.مرودص

ەذه ُلْثم  مَلق  فنتك  دوع  ْنلف  اعألا ، َبوص  متاغر  رئاودلا  الُع  ةّحم  ْترادأ  ام  اذإ  ْنل 
.ةشحلا

ةّحم ْتحصأو  خلا ، نم  ٍدحاو  ّل  لاني  ام  َُك  انل ،" اذه  : " نولوق نَم  ددع  كانه  َدادزا  املف 
توكّسلا ُتمزل  ُتنك  ول  اّمم  ًءافتا  ّلقأ  كتباجب  ُتلز  ام  : - » هل ُتلقف  .مظعأ » ريّدلا  كلذ  خلا  

مهلح ْنأ  نيددع  ب  مَساقتم  خل  ّأف  .يركف  َنآلا  فنتك  َأ  اش  ّنأ  كلذ  ءد ، يذ  ئدا 
»؟ دأ ٍددع  امّسقم ع  َنا  ول  اّمم  ىرثأ 

.مالظلا إ 
ّ
روّنلا  نم  فطقت  نإف ال 

ّ
ك ضرألا ، ءاشأ  َككفتب إ  عجرت  َتحرب  ام  نأل 

ّ
ك : - » باجأف

ام ةّحملا  إ  عهي  ام  ناع  ُعلا  ُنملا   فصولا ، َّزع ع  املاط  يذلاو  لا 
ّ

ّاهن خلاف 
ردقف اذكهو  هسفن ، لذ  نم  دي  ةّمحلا  نم  دج  ام  ردقو  .عمال  ٍمسج  روّنلا إ  نم  عاعش  هجّتي 

نومهَي خلا  ْنَم  ُعلا  ك   ام  ردقو  .اهيلع  ةضاّف 
ً

ةّدألا  ةمعّنلا  كت  خلا  ةّحم  عيش  ام 
دجت  مل  اذو  .ةآرم  ام   رَخآلل  مهدحأ  ايجتسم  نوّباحتملا  كو  ّبحلا  عضوم  خلا  ك 

.كتافهل ا  عيمجو  كدل  ةفهللا  ەذه  ُس  و  تاب  كانه  لتسف  كضرُي ، ام  اطخ 
إ
ّ
مئتلت  ف ال  نادن ، ُلق  نم  َلمدنا  ام  ةقالا ، ةسمخلا  كودن  لمدنت  ُثح  ُبسحف  ْلمعا 

، ىرخألا ةرئاّدلا  دِجأ   اذو   يضُل ،» كنإ  : - » لوقأ ْنأ  كشو  ع  ُتنك  .« 
637

باذعلا
.توكّسلا ّيع ع  ُفَهل  لَمحف 

ٍةدّس اذو  ، 
638

دعم ساّنلا   نم  فحم 
ً

ُتأرو  ةّلذج  اؤر  ةّرغ   ارمغنم ع ح  ُتيفلأ  كانه 
: ٍموؤر ٍّمأ  ِتاءامب  لوقت   ةتعلا  ةفقاو ع 

ّح ْتَتمص  ْنإ  امو  ُثحن ،» َكنع  اّنك  كوبأو ، انأ  ُنحن  ءالوأ  كلذ »؟ انب  َتعنص  َمل  َُّب  ْيأ  - »
.ةلهو َلق  ُتأر  ُتنك  ام  ّل  الت 

نم َقثنا  نوك  امدنع  ألا  هلسُ  يذلا  ِلللا  كلذ  اهاّدخ  َّلضخا  دقو   
639

ىرخأ ةأرما  ْتلجتو  
.مظع ضغ 



اهنم ّعش  لاو  قاقّشلا ، َروذ  ةهلآلا  اهمسا ب  َرذ  لا  ةنيدملا  دّس  َتنأ  َتنك  ْنإ  : - » لوقت تنا 
ا ٍّقح  غ  انَتبا  اتَقناع  تللا  ترجافلا  عارذلا  كنت  نم  َكسفنب  ْمقتتلف  مولعلا ، عيمج  راونأ 

: قرو
ّ

ة ٍةثامد  اهبيج  وهو  عيدولا  ههجوب  يدّس  ادو   سوتاْسِس ،»

اضغ اوطاشسا  ٌموق  اد   ّمث  هِّح »؟ َّل  انضحم  نَم  بقاعن  اّنك  اذإ  ا  انب  دي  ْنَم  لعفن  ام  - »
: خراص راجحألا  ًف  نوقّزمُ  اونا 

اتنا هيع  ّنأ  ىوس  توملا ، ُلق  نم  َقثم 
ً

ضرألا  ىواهتي إ  هُتيأرو   ؛
640

!« ُهلتقتلف الأ  ُهلتقا ،! - »
، هلتاقل رفغ  ْنأ  عّتي إ هللا  نا  اقلا  لاضّنلا  كلذو  ءامّسلا ، َوحن  تعَم  َبا  نالازت  ام 

.بجتس ةمحر هللا  لعج  يذلا  ىأرملا  كلذ  هلعو 

.ْبذك مل  يأطخ  ّنأ  ُتأر  اهجراخ ، ةعاقلا   ّقحلا  ءاشألا  فن إ  ْتاث  امدنعو 

: مالحألا دق  نم  رّرحتي  نم  فّتأ  انأو  َأ  دقو  يدشرم  لاق  

َكيع ع  اشغم  خسرِف  فصن  نم  أ  َتجا  دقل  كسامتت ؟ ْنأ  ردقت  ال  ّح  َكاهد  ام  - »
« .ةرمخلا رثأ  وأ  ساعّنلا  هَلاغ  ْنَم  ِلْثم  قاّسلا 

َ
َبرطضم 

« .اذكه ياقاس  برطضا  دقل  ّح  ُتأر  ام  َكلع  يورأسف  ەاتبأ ، ا  َّإ  َتغصأ  َتنأ  ْنإ  : - » هُتبجأف
نم نا  امهم  كرافأ  نم  ةدحاو  ّع  ْتَفخ  امل  عانق  فلأ  كاّحم  َتجح  َتنأ  ْنإ  : - » لاقف 

.اهرغص

.ّيدألا عبّنلا  نم  ضفت  لا  مالّسلا  ەاومأ  نع  كلق  َباوبأ  عنمت  أ 
ّ
َكلمَحل ع  نا  نإ 

ّ
ام هَتيأر  ام 

نم غ همامأ  َدماهلا  َمسجلا  ناَت  نيع ال  رظني  نَم  لعفس  نا  ام  كاهد "؟ ام  : - " َكلسأ ملو 
مادختسا نوئطي   امدنع  اسلا  ّزهن  ْنأ  ي  اذكهف  كتاوطخ ، أل 

ُ
شعن َكُتلأس  ل  كارح ،

لا
ّ

ةعم راونألا  ةؤّرلا   انيعأ ع  ىوقت  ام  ردق  َهبنم  ءاسملا  س   اّنك  .دئاعلا » مهوحص 
.ةرّخأتملا

نم ف 
َ

انَمَرَح هلإ ؛ تلن  ىوأم  نم  ُك  ملو  ادور ، ادور  لللا ، داوس  لْثم  انيلإ   هجّتي  ٌناخد  اذ  َوهو 
.ءاوهلا  ةواقن  نمو  ةؤّرلا 



ةع ةسداّسلا  ةدوشألا 
ثعاوب .ّرحلا  راتخالا  سفت  .ّيدرامللا  كرام  .بضغلا  فنتك   يذلا  ناخّدلا  َطسو  )

( .داسفلا

موجن ال  ٍلل  راتعا  الو  ٍمحج  ةملظ  ال 

ةدّلم ٍةقف  ٍءامس  تحت 

، داوس اداوس ع  اهْتداز  َبئاحس 

اذهك امس  ااجح  َّيع  ُلق ع  نِم  اَقلأ 

، ەذه سململا  ةنوشخ  لْثم  ارعش  الو 

.اناشغ حار  يذلا  ناخّدلا  كلذ  لعف  ام 

، تحوتفم نيع  رظّنلا  انكمم  دع  مل 

صلخملا َفر  ّم  انَدف 

.هَفتك راعأو  مكحلاو 

، هللد َءارو  ارئاس  عألا  م  امو 

َمدطص وأ  هي  ْنأ  ةفاخم 
َ

، هلتق امّر  وأ  هحرج  دق  ء 

، ثاتلملا رملا  ءاوهلا  كلذ  ُت   اذهكف 

: لوقلا نع  ّفكِل  ْنك  مل  يذلا  يدشرم  صأ إ  انأو 

ااطخلا لي  يذلا  لَمح هللا  عّتي إ  اهنم  ّل  نا  اتاوصأ  ُتعمسو  ّع »! َقفت  ْنأ  نم  راذح  - »
.ةمحرو امالس  هلأسو 

دقل ّح  دحاو ، نو  دحاو  مال  اعمج  اهل  ناو  اهتالص ، علطم  نا  اذكه  : 
641

لَمح هللا » ا  - »
.ّللا لمش  وهو  قافولا  اد 

«. اهبضغ ةدقع  ّلحتل  ةرئاس  و  َتأر ، ام  ٌّقح  : - » باجأف حاورأ »؟ يذاتسأ  ا  ەذهأ  : - » ُتلأسف
642

؟ روهّشلا َنمّزلا  بسحت  لازت  ام  َتنك  ول  ام  اّنع  ملتتو  اذكه ، انناخد  ّقش  نَم  ا  َتنأ  ْنَم  - »
« .اذه وه  دوعّصلا  نام  َنا  ْنإ  هلَسلو  ْبِجأ ، : - » يدشرم لاقف   تاوصألا  دحأ  مل  اذكه 

«. اجع َءاشأ  فرعتسف  َتعِت  ْنإ  مج ،
ً

هئرا  دوعل إ  رّهطتي  اقولخم  ا  َتنأ  : - » ُتلقف



انعمجسف ةؤرلا ، نم  ناخّدلا  انعنم  ام  اذو  س ،
ً

كلذ  إ  ُتعَطتْسا  ام  َكعتأس  : - » باجأف
«. اهنم د 

ً
عمّسلا 

ازاتجم ُتئج  دقلو  عأ ، إ  ٌبهاذ  انأ  ّع  توملا  ەوضنس  يذلا  بوّثلا  اذهب  : - » ٍذئنآ ُتأدف 
.محجلا َقيض 

ِفخُت الف  لق ، نم  فَرعُت  مل  ٍةلاش  ّيوامّسلا  هطال  ْنأ أ  قف  هئامعنب  لمش  ماد هللا  امو 
لد

ً. انل  َكتامل  نكتلو  روبعلا ، ةّداج  ارئاس   ُتنك  ْنإ  ْلقتلو   انّدلا ، ةاحلا  َتنك   نَم  ّع 

ٌدحأ اهلجأ  نم  رهشَ  لا ال  ةلضفلا  ُتبحأو  انّدلا  ُتفرع  ، 
643

وكرام سا  ناو  ادرامل  ُتنك  - »
« .حيحّصلا وه  دوعّصلا  لجأ  نم  َتلس  يذلا  جهّنلاو  .هَسوق  َمويلا 

«. نوكت ُعلا  امدنع   جأ  نم  صت  ْنأ  كوجرأ  ّإ  : - » فاضأو باجأ  اذكه 

َّلحأ مل  ام  قنخ  نأ  كشوي  اش  ّنأ  دب  هِنلأس ، ام  موقأ  ْنأ  امب  َكل  مسقأ  : - » هل ُتلقف 
.ەَدَقُع

ِه رخآ  اش  زّزع  ام  ، َّ ەزّزع  يذلا  كاطخ  نم  ٍثعاب  ٌجودزم  نآلا  اذ  وهو  اطس  ءدلا  نا  
.هُعمجأ

ْنل رخزت ، ركملاو  ةلقث 
ٌ

اهنأو  لئاضفلا ، عيمج  نم  ٌةروجهم  اهُفصت  ام  انّدلا  ّنأ  ٌحيحصل  نإ 
ّ

ه
هنولحُ نورخآو  ءامّسلا  هلحُ   مهضعف  ياوسل ، هرأو  ەارأ  كلذ ،  ثعا  لوقت   ْنأ  َكوجرأ 

.
644

ضرألا ع 

َتتأ نأ 
ّ

َك ّجلا  نمو  ءامع ، انّدلا  أ ، ا  : - » أد مث  ٍةهآ  إ  ملألا  هلوح  قيمع  ٍدّهنب  باجأف 
.اهنم

.ءاشألا فا 
ّ

ة
َ

اهاّو  ُبذتجت  ْتنا  ول  ام  اهدحو  ءامّسلا  ااضقلا إ  عيمج  نولحت  ءاحألا  متنأ 

.أن ّللو  خلا  جهتن  ْنأ  لدعلا  نم غ  َتالو  ٍّرح  راخ  ّل  مف  مّطحَتل  َكلذك  كلذ  نا  ولو 

خلا ةفرعمل  َروّنلا  ُمتيطعأ  دقف  كلذ ، انلق  ول  ّح  ْنلو  اهل ، ال  معفاود ، وأ  ءامّسلا  نّشدُت 
.ّلاو

امود ٌةرفاظ  ماتخلا  ف   ءامّسلا ، عم  وألا  اهتاارع  ش   ْتنا  ْنإ  لا  َةّرحلا  َةدارإلا  ُمتبهُوو 
.ءاذغلا َبّط  ْتَقل  ْنإ 

ناطلسل عضخ  يذلا ال  َركفلا  مف  قلخت  َلضفأ و  ٍةعبط  نمو  ٍةّوقل أ  نوعضخت  متّح   
.ءامّسلا

، هنع اوثحت  ْنأ  مسفنأ ي  و  متنأ ، وه  ثعالاف  لالض  ةاحلا   ماند  تنا  اذإف  هلعو ،
.ةفشالا َكنيع  َنآلا  َكل  نوأسو 

كحّضلا ةعال ب 
ً

وهلت  ةلفط  لْثم  لمتكت ، ْنأ  َلق  اروم  اهلّمأتي  يذلا  َكلذ  د  نم  حوّرلا  جخت 



.جاهتبا اهّ  ام  قلطنتف إ  دعس ، ٍقلاخ  نع  ٌةرداص  نأ 
ّ

اه ىوس  ء  ّل  ةلهاجو 
ً

ًةرغ  ءالاو ،

.حِبا وأ  ٌللد  اهّبح  هّجوي  مل  ْنإ  ثإ ،
ْ

ەر يرجتو   ه  عدخنتف  لا ، يذ  َقاذم خ غ  ّوأ 
ً

بذعتس 

.ّلقألا اهَجرب ع  ّقحلا  ةنيدملا  نم  ّبي  ٍكلَم  كلذكو   ٍنوناق ، حبالا   كلذ  لّثمتي  ْنأ  َمزل  اذلو 

؟ اهضرْف نَم  ْنلو  ةمئاق 
ٌ

ناوقلا 

.
645

رفاحلا قوقشملا  سل  هّنل  راجالا  َنسحُ  نأ  ەرودقم  مدوق   يذلا  اّرلاف  دحأ ، ال 

اوبهذ ملو  خلا  كلذ  نم  اوعش  ه ، ن 
َ

ٌمِه وه  يذلا  خلل  إ 
ّ
وفهي  مهللد ال  ّنأ  ٌموق  ام أ  اذو 

.دَعأ ّسلا   

.ةدساف اهتاذ  متعبط  نوكت  ْنأ  َلد  ملاعلا ، ِتدسفأ  لا  ةئّس   ةموكح 
ً

ّنأ  ظحالت  ْنأ  َكلو 

َةّداج ةناّثلاو  انّدلا ، َقط  نت  امهادحب  ، 
646

ناسمش اهل  نا  امدق ، ملاعلا  ِتحلصأ  لا  امورو 
.هللا

ةّوقلا ال ّمت  يذلا  امهجاما  نمو  اّرلا  زاع  فّسلا  َدحّتاو  ىرخألا  َسمّشلا  ٌسمش  ِتأفطا  ّمث 
.ّلا ىوس  علط 

ّل فَرعُ  ِەرمثبف  لانّسلا  َّنرظنتلف إ  قّدصت  مل  اذو  ىرخألا  ختل  ةدحاولا  دعت  مل  امهداحّتاو 
.تان

647
كيدف دج  ْنأ  َلق  بذهّتلاو ، ةلضفلا 

َ
َالت  ْنأ  َعاش  ويلاو  جيدألا  اهــوري  لا  داللا  و 

نع اهب  رورملا  خ  سمألا  نا  نَم  ّل  ارداس  اهزاتج  ْنأ  ردق  نآلاو  قئاوعلا ؛ ةفوفحم 
ً

هقط 
.مهُي وأ  اهيف  حلاّصلا  مل  ْنأ  نم  ٍلجخ 

اعمج مهو  ةددجلا ، ةنمزألا  ع  موللا  ةلاخلا  ُعألا  وحنت  مهَْع  خيش  ةثالث  َكانه   َ
.أنهأ ٍةاح  مهَوعد هللا إ  ْنأل  نوقاّوت 

ع دُ  نأ  ردجَ  يذلا  لتسا  اد  ودغو  ، 
649

بّطلا ودراغو   
648

وزتالا اد  وداّروك  نإ 
ّ

مه

.
650

طِساتملا ّيدرامللا  ّيسرفلا  بولسأ 

لحولا ْتغّرمت   تطلس ، اهتاذ  عمجت   نأ  ْتدارأ  نأل 
ّ

اه امور  ةسنك  ّنإ  لوقت  ْنأ  َنآلا  نم  َكلو 
َمرُح َمل  مهفأ  نآلا  انأو  ٌددسل ، ككفت  ّنإ  وكرام  يزع  ا  : - » هل ُتلقف  .اهَتلاسرو » اهَسفن  دو 

ّ
ْتس

ةضرقنم ٍةلالس  نم   َ امل  اثم 
ً

نا  نإ 
ّ

ه لوقت  يذلا  ودراغ  وه  نَم  ْنل  ثرإلا ، نم   
651

وال ءانبأ 
نأ
ّ

ك كلذ  غت ، وأ  عدخت  اّمإ  اذه  كاطخ  نإ 
ّ

ك : - » باجأف ّمهلا »؟ علا  اذهل  ٍةمالم  لْثم 
.ائش اذه  بّطلا  ودراغ  نع  فرعت  نأ ال 

ّ
ك ودي  ةّناسوتلا ، َياّإ  َكتثداحم  َمغر 

امعم لمأ  انأف ال  امعم ، نا هللا  ، 
652

ااغ هتبا  نم  هُتْرعتسا  يذلا  اذه  اقل غ  هل  َفرعأل  ُتسلو 



.قّطلا

نإ
ّ

ه  ؛
653

كالملا َاري  ْنأ  لق  رداغأ  نأ  ي  ّضي ؛ َنآلا  نمو  ناخّدلا ، َبئاحس  ّقش  روّنلا  رظنأ 
.أ  َّإ  َعامتسالا  أش  ملو  َدعتباو  .انه »



ةع ةعاّسلا  ةدوشألا 
ويلجرڤ فّرلا 

ْ
.ق كالم  .اهباقع  لت  ٍبضغ  تالاح  نع  ىؤر  ثالث  .عباّرلا  إ  ثلاّثلا  زفإلا  نم  )

ئطاتملا  لِمهملا  روهظ  .ساعّنلا  هّفل  ناد  .ةّلوؤسملاو  ّرحلا  راتخالا  .ّبحلا  ةّظن  ضرْع 
( .مّونلا ّطغ   ناد  .اهتقع  لت  لامهإلا  ةلثمأ ع  .ونز  ناس  بألا  .خلا  لعف 

ةؤرب نوكت  ام  َهشأ  َكتؤر  َلعجو  ألا  لاج  اموي   باّضلا  َكلع  َقبطأ  نا  ْنإ  ئراقلا  اهّيأ  ْركذت 
ةّعشأ

ُ
ّقش  َفك  دّدتلا  ةطّرلا  ةفثاتملا  ةرخألا  أدت  امدنع  ْركذتو  هِنيع ، ءاشغ  َع  ام  دلخلا 

َسمّشلا ُتأر  ام  ىرت  ْنأ  ةرداقو ع  ةّهأتم  َكتلّخم  نوكتسو  ةعص ، اهَقط  اهللخ  سمّشلا 
كلذ نم  جخأ  نأ  َحيتأ   ةنيمألا 

َ
َيذاتسأ  ِتاوطخ  يس  افتقم   اذكه ، اهبيغم ، إ  ةحناج 

ً

.ةئطاولا اوّشلا  ُلق ع  نم  ذلا 
ّ

ةوا ةّعشألا  باحّسلا إ 

ِفلأ انلوح  ن 
ُ

َخِف ْنو  ائش  عمس  دان  ّح ال  انسفنأ  ْنع  ادع  اناحأ  انفرجت  نَم  ا  ، 
654

لاخلا اهّيأ 
؟ ّساوحلا َكظقوت  مل  اذإ  َكّرحُ ، يذلا  ام  روُص ،

.لفسأ ه إ  ثعت  ٍةئشم  نع  وأ  هتاذ  نع  ارداص  ُعلا ، لمتك   ٌرون  َكّرح  نإ 
ّ

َك

جهتي ام  أ  ام  يذلا  رئاّطلا  إ  اهتروص  ْتلِّوُح  لا  ةدحاجلا  ةأرملا  َكلت  هجو  اخل  ىءارت 

.
655

ەوْدش

.ارقتسم هل  هف  دج  ْنأ  هجراخ  نم  ٍتآ  ء  ّيأل  ْدع  مل  ثح  ّدحلا  اذه  يركف إ  ىوطنا  دقلو 

هلجاع ةلاّشلا  ەذه  عو  فنعلاو ، ءاردزالا  ەآرم  مسري ع   
656

ٌبولصم عيفّرلا  َاخل  ىءارت  ّمث 
.توملا

بلا شُروشحأ  هناج  نا إ 

عفو
ً. وق 

ً
ةهاّلا  غلا  نا  يذلا  ، 

657
لداعلا يادرمو  تسأ  هتجوزو 

، هحطس َتحت  ْتلش  يذلا  ءاملا  اهزوع  ٍةعاقف  لْثم  ةروّصلا  كلت  اهسفن  ءاقلت  نم  تشالت  اّمل  مث 

بالقنالا إ ٍبضغ   نع  ِتغر  َمل  ةلملا ، اهتّيأ  ەاّوأ  : - » لوقت و ت  
658

ةاتف ؤر  ْتعلط  
؟ مَدع

َتوم أ  ْنأ  لق  ەاّمأ  ا  ِكَتوم  أل  نو 
ّ

ِتدقف  دق  اهو  انيڤال  يدقفت  ال  ِكَسفن   ِتلتق 
ّلظ هّنلو  افم ، ٍءاض  ُعطس  تضمغملا  نيعلا  حفل  امدنع  موّنلا  عطقني  امو  .ِكاوس »

نا أ ٌرون  َياّحم  َحفل  ْنإ  ام  ةؤّرلا ، كلت  ّع  ْتعشقنا  اذكهف  اقح ، التي  ْنأ  لق  لق 
ً

عطص 
.لق نم  ەانفرع  ام  ّل  نم  اقلأ 

ّل نع  فرحف 
َ

دوعّصلا ،» انه  نم  : - » لوق اتوص  ُتعمس  امدنع  ُتحصأ  َنيأ  ىرأل  ُتّفلتأ  ُتنك 



.ههجو ةنياعم  إ 
ّ
ىورُت  ةغر ال  ملتي ، نا  نَم  ةفرعم  ةمظع   ةغر 

ً
 َّ ذحشو 

َ
رَخآ ، سم 

عيمج ٍذئنآ  ْتراخ  اذكهف  هسفن ، اهجهو  ءارو  اّنع  بجتحتو  ُعألا ، اّنم  سمّشلا  حجت  ام  ْنلو 
.ياوق

.ّختت هسفن  اهئاهب  و  اهلأس ، اّملو  ُعلا  ةضفملا إ  قرّطلا  انبذجت    
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ةّهلإ حور  ەذه  - »

ضفّرلل هسفن  أّه  ەَوجرن ، ْنأ  اّنم  قوتو 
ّ

َع انتجاح  ىأر  نَمف  ناسإلاو ، ناسإلا  هلعف  ام  انَعم  لعفت 
.ةواسق

ردقن ف 
َ

نل و 
ّ

لللا ، هلودس  رُي  ْنأ  لق  ءاقترالا  ِلجعتسلو  ذهملا ،
ّ

ة ةوعدلا  ەذه  انس  ُفْقَنلف 
، كانه نا  ٍملس  اناطخ إ  انردتساف  يدشرم ، ملت  اذكه  .راهّنلا » عجري  ْنأ  َلق  َكلذ  ع 

: - لوقت تنا  ياّحم  ع  ٍةحفنو  َحانج  سسهب  رق  ُتسسحأ  هتاجرد ، وأ  ُتغل  امنيحو 

قبس لا  راونألا  تنا  ادأ »! ممّدلا  بضغلا  نوفرع  سل  نَم  ، 
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مالّسلا عاّسلل إ  وط  »
: فن لوقأ   ُتنك  بناج ، ّل  نم  ءامّسلا   ُ

لِ موجّنلا  اذو  انقوف  الاع  ْتقهش  دق  لللا  َمدْقم 
.لومخلا امهيتل  امهّفل  ّاس  ُّسحأ  تنك  نأ 

ّ
كلذ  َنيلذخت ،»؟ مل  ياوق  ا  ەاّوأ  - »

إ ٍةحناج  ٍةنيفسك  َقلعم  انيقف  دعص ، ْنأ  نع  هف  ّفك  يذلا  ّدحلا  كلذ  ملسلا  نم  انغل  اّنك 
.اّشلا

يذاتسأ إ  ُّتفتلا  مث  ةددجلا ، ةرئاّدلا  نم  انتأ  دق  اتوص  عمسأس  ُتنك  ْنإ  ىرأل  لق 
ً

ُترظتناف 
: هل ُتلقو 

انتاوطخ قوت 
ّ

ْتف لو  اهيف ؟ نحن  لا  ةرئاّدلا  حاورأ  رّهطتت  ةئيطخ  ةّأ  نم  ْخأ  ببحلا ، ەاتبأ  - »
« .كثيدح ْلصاوتيلف 

لمعلا إ  فدُ 
َ

ع انهو  اهددجت ، انه  لت  اهبجاو  نع  ةناوتملا  خلا  ةّحم  ّنإ  : - » لاقف 
.اتملا فاذجملا 

: - َفنأتساو .ةّنج » ارامث  انه  انتفقو  نم  جتسو  َكهانا  ْرِعُتلف  أ  حضوب  َمهفتل  ْنلو 
ْمأ تنا  ةّعبط  ةّحملا ، نم  نيَدَّرجم  انا  ٍقولخم  نم  الو  قلاخ  نم  ام  نأ 

ّ
ه َّب  ا  فرعت  »

.
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ةّلقع

داسفل اّمإ  غــــت  ْنأ  نكم  ىرخألا  ةّحملا  نل  امود ، أطخلا  نع  ةموصعم 
ٌ

ةّعبطلا  ةحملا 
.اهفاإ وأ  اهاّمُح  صقنِل  وأ  اهعوضوم 

ٍةعتم نع  ضّخمتت  نل  ف  ىرخألا ، تاخلا  بلط  ْتلدتعاو   لّوألا ، خلا  إ  ْتهجّتا  املاطو 
سكعف ّلقأ ، وأ  اّمُحلا  نم  مزل  اّمم  أ  خلا  س إ  وأ  ّلا  فرجنت إ  امدنع  ْنلو  ةمثآ ؛

.قولخملا ٍذئنآ  لمع  ِقلاخلا  ةئشم 

.ااقع بجوتس  ام  ّلل  وأ  ٍةلضف  ّلل  اراذ  مف  نوكت  ْنأ  ةحملا ي  ّنأ  كردت  اذكه 



ِةهارك نم  نوّيمحم  ذإ 
َ

ْن عيمجلاف  اهلمح ، نَم  ةاجن  نع  اهَرظن  فرحَت  ْنأ  نكم  ةّحملا ال  ّنأ  امو 
.مهسفنأ

ْنأ نع  نئا  ّل  َزجع  هتاذ ، افتكمو  لّوألا  دوجوملا  نع  وصفم 
ً

انئا  رّوصتن  ْنأ  انيلع  ذعتي 
ّ

ر نألو 
ّ

ان
.هللا ەرك 

ەذه ّلا  ةّحمو  غلا ، ّبصني ع  نإ 
ّ

ام ّبحن  يذلا  ّلا  ّنأ  اذه ، لحت  ُتصأ   انأ  ْنإ  ي ،
: ةثالث ٍەوجوب  ةّلصألا  متيط  دلوت  

.ەدجم ءالع  نم  اذه  ّطحني  ْنأ  علطتيف إ  اطقاس  ەراج  ةؤرب  قّوفتي  ْنأ  لمأ  مهضعف 

هل ّمتيل  ّح  نزحف  ەُغ ، َعفترا  ِنإ  ةرهّشلاو  دجملاو  ناطلّسلاو  ةوظحلا  نادقف  خ  مهضعو 
.كلذ سكع 

قاحلإ إ  سف  ماقتنالل ، اعئاج  ودغل  ّح  اهاّقلت  ٍةناهإ  نم  يزخلا  هللج  وهو  ودي  مهضعو 
.غلا رّلا 

س لا  ىرخألا  ةّحملا  ىرت  ْنأ  َنآلا  ُدرأ  ْنل  لفسألا ؛ اهبس   ەذه ُي  ثالّثلا  ةّحملا  رَوص 
.ةتلم ٍقُرط  َع  خلا  إ 

.هغولِل سو  هف  بغف  هسفن ، هلإ  حــــس  نع خ  ةمئاغ  ةركف  هسفنل  عنص  ٍدحاو  ّل 

قاعُت ع
َ

ب زفإلا  اذه  ەزوحت ف  وأ  خلا  اذه  ىرت  ْنأ  ةناوتم ، ةّحم  لضف  َتعطتسا  ام  اذو 
ن
َ

.حص ٍةت  َدع  كلذ 

ّل خ ةرمث  وه  يذلا  حيحّصلا  رهوجلا  الو  ةءانهلا  لّثم  وهف ال  ادحأ ، دِعسُ  رخآ ال  كانهو خ 
اّمأ اّنم ؛ عأ  ٍتاقلح  ِثالث  نوكي   َموقلا  لعجت  خلا  اذه  لْثم  إ  داقنت  لا  ةّحملاو  هلصأو ؛

«. هَفشكت ّح  َكلذ  َكل  لوقأ  نلف  اثالث  ق 
ُ

ْتمِّس فك 
 



ةع ثلا 
ّ

ةنما ةدوشألا 
ةلثمأ .نولِمهملا  .ّرحلا  راتخالا  اهطاتراو  ةّحملا  ةعبط  ح  ويلجرڤ  .اسلا  .عباّرلا  زفإلا  )

( .مالحأ ەروزتو  موّنلا  ّطغ   ناد  .هاقع  ل  لسك  ع 

.ارومو اضار  ُتنك  ْنإ  ىل  ّيع  رظنلا إ  معنُي  مو  هاطخ  نم  غف 
َ

دق  قذاحلا  ذاتسألا  نا 

: فن ئاق  
ً

توكّسلا  ُتمزلف  قّرؤي  نا  اددج  أمظ  ّنل 

!«. هلع ءطولا  ةلقث  ةلئسألا  ەذه  ّل  تنا  امّر  - »

.ماللا ةّوقلا ع  همال  ّدمف  يدنع  ةسحنملا  ةدارإلا  َنطف إ  دق  نا  ّقحلا  بألا  اذه  ّنل 

وأ كثيدح  هضرع  ام  ّل  حضوب  أل 
ُ

ّم ّح  َكراونأ  شِعتيل  يرظن  ّنإ  يذاتسأ ، : - » هل ُتلقف 
« .هَضقنو حلاص  لعف  َّل  اهيلإ  وزعت  لا  ةّحملا  ح   ْنأ  ببحلا ، ەاتبأ  كوجرأ  انأف  اذلو  .هفِص 

: َباجأف

نم نولعج  نيذلا  نامُعلا  لطخ  ءالج  كل  بَسو  لقعلا  رظن  بقاّثلا ، َكرظن  ْرعأ  الأ  - »
اهتعتم اهودحت  ْنإ  ام  اهجهبُي  ام  ّل  هجّتت إ  ةّحملا  ةروطفملا ع  حوّرلا  نإ  .ةداقو  دأ 

ّ
ء مهسفنأ 

اتِفلُم ملخاود ، اهو   ةروص  ملقع  عنص  ّقاولا  دوجوملا  نم  . 
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لعفلا عوّلا  إ 
ةّحم عأ  ةّحم ، لملا  اذهف  دوجوملا ، كلذ  إ  اهتافتلا  ْتلام   اذإف  .ةروّصلا  ەذه  إ  محور 

اهتعبط إ ةداقنم  ذإ  
ْ

عأ  راّنلا إ  دعاّصت  ام  ّمث ، .ةددج  ةذاذل  لعف  مف  سرغنت  ةّعبط ،
ةّزه ال حوّرلل  وه  يذلا  قوّشلا  ةّحُملا   حوّرلا  طرخنت  اذكهف  اهتّدام أ ، مودت   امُثيح  دوعّصلا 

نَم ةفاخ ع 
ً

ةققحلا  ّلظت  فك  ىرت  ْنأ  َنآلا  ردقت  .بوبحملا  ءلا  ذتلت 
ّ

ْتق  ام  اهنع  ّفكت 
ودي ْنأ  نكم  اهرهوج  ّنأ  كلذ  .دَمحُ  ء  اهتاذ  ةّحم    ّل  ّنأ  نم  قثاو  مهسفنأ  اوبسح 

« .عمّشلا ةذاذف  نم  ْنك  امهم  كلذك  َسل  ٍمتخ  ّل  ّنل  ماوّدلا ، اّيط ع 

اذإف .اوكش  داز  هل  كلذ  ّنل  ةّحملا ، ام   اَرأ  هعْي  يذلا  يركفو  َكمال  ّنإ  : - » هُتبجأف
ٍةماقتساأ اهل  َلضف  الف  ىْملا ، اذه  نع  دحت  حوّرلا ال  تنا  اذو  جراخ ، نم  انتأت  ةّحملا  تنا 

« .فارحنا مأ  ْتراس 

ّختي ام  َكل  لوقتل  تاب  ْرظتنا  نل  كل ، هحأ  ْنأ  ردقأ  لقعلا  انه  هلوق  ام  : - » باجأف
اهب ٌدحّتمو  ةّداملا  نع  ٌّلقتسم  ادأ  وه  يذلا  ءلا  اذه  ٍةّهوج -  ٍةروص  ّل  .نامإ  ُلعِفل  نإف 

ّ
ه كلذ ،

ةاحلا اهرثأ ، َللخ  إ 
ّ
ىرُت  الو  لعفلا  َع  إ 

ّ
اهب  ّسَحُ  لا ال  ةّعوّنلا  ةّوقلا  اهتاذ ع  يوطنت   - 

.ُخلا هقاروأ  َع  تاّنلا   

انيف لا   هتاغر ، وأ  إ  هلم  الو  وألا  رافألا  هتفرعم  هتأت  نيأ  نم  ناسإلا  ملع  اذكهف ال 
.امول الو  ًءانث  ّقحتس  ام  اهيف  سل  ةّلوألا  ةغّرلا  ەذهو  َلسعلا ، عنصِل  لحّنلا  ودحت  لا  ةزغلا 

ةتع سرحت  ْنأ  اهب  ٍطونم  ةزغك  ةدشرُملا  ةلملا  مف  ْتدلو  اهاوسو  ةغّرلا  ەذه  مءاوتت  ّح  ْنل 



.ءافتالاو ّرلا 

.امهضفر وأ  ةثبخلا  وأ  ةّيطلا  ةّحملا  راتخال  اعت  هنوّقحتس  ام  ُثعاوب  ن 
َ

ْتجت أدملا  اذه  نمو 

.قالخألا ملِع  ملاعلل  اوكرتو  ةّطفلا ، ةّحلا  ەذه  اوكردأ  ، 
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ءاشألا روغ  لقعلا  اوس  ْنم  ّنإ 

مدل اهحل  نإف 
ّ

ام محناوج ، جّجأتت   ةّحم  ّل  ةرو  انررقأ  ام  اذإ  ّح  نأ 
ّ

ه جتي  اذه  نم 
.ناطلس

اهظفحت  ثحِ  ْلمعتلف  ّرحلا ، راتخالا  تاب  اهوعدت  لا   
664

ةلنلا ةردقلا  كلذك  
ودت أ موجّنلا  لعج  لللا  فصتنم  َنا   علّطلا  رّخأتملا  رمقلا  .اهنع » َكْتمل  ام  اذإ  َكنهذ 

.لاعتشالا مئاد  ٍلجرم  اهيش  ناو  ةردن ،

ب ةراغ 
ً

امور  لهأ  اهاري  ةظحل 
َ

سمّشلا  اهلعشُ  لا  كلاسملا  كلت  اجهتنم  ءامّسلا  ولع   نا 

رئاس هتلان  اّمم  ًةرهش  أ   
665

الوتيَيل داع  يذلا  فطللا  حبّشلا  اذه  ّنو  ايدراسو ، اسروك 
ةح ةاجإ  ُتّقلت  دقو  نأ ،

ّ
ثح  كاذنآ ، ها  لِقثملا ع  ءبعلا  َّع  َحازأ  دق  اوتنام ، عاِض 

ةعامج هْتراطأ  اذه  اعن  ّنل  .ەرافأ  مِّوهتو  ساعّنلا  هّفل  ْنَم  ِلْثم  ُت  لئسأ ، ةحضاوو ع 

رخزت   
666

سوسأو سونيمسإ  فافض  تنا  امو  .انيلإ  ْتهجّتاو  انءارو  نم  ةأجف  ْترهظ  حاشأ 
لفحم ُتأر  اذكهف  سوخا ، إ  ةيط  لهأ  عّت  امل  ضغ  ٍدوشح  دوهعلا  فلاس  لللا  

.ةّيطلا ةدارإلاو  ةلداعلا  ةّحملا  مهودحت  ثو ،
ّ

ةا خ  َنئاس  ةرئاّدلا  كلت  مداقلا إ 

نانثا هتعلط  و  اْج ، يرج  هلمأ  ءاج  دق  نا  دشحلا  كلذ  ّنأل  نولع ،
َ

ان اوراص  ام  ناعو 
: َيا ناخ 

َب وهف  ، 
668

ادل رطس ق ع  ّح  : - » كلذكو ، 
667

« لجلا ةعم إ 
ً

مم  ْتضكر  - »
َتقولا ردهن  الو  اوعراس ، اوعراس ، : - » نخآلا خا  امهالتو  .اناسإ » إ  َفطعنا  ّمث  ةلسرم 

َنوضّوعت نَم  ا  موقلا  اهّيأ  « - » .خلا لعف  ةلجاعملا إ  دوع  ام  ناع  لضفلاف  لضلا ، ّبحلا 
 - ّلا لجّرلا  اذه  ّنإ  خلا  لعف  روتف ،  نع  امّر  مناوتو ، ملامهإ  نع  ةدئاّزلا  متّيمح  َنآلا 
وه نيأ  انوخُتلف  اهقاإ ، سمّشلا  دواعت  امدنع  دوعّصلا  ّوتي  ادأ - َلوقلا  مذأل  ُتسلو 

.»؟ بقلا جخملا 

ْنأ ةغّرلا   انودحت  نإ 
ّ

ا .ةرغّثلا  َكانه  ىل  انءارو  ِتأتل  : - » حاورألا ىدحإ  تلاقف  يدشرم  َملت  اذكه 

انوڤ ُتنك   .ةظلغ  ُضع   
669

انسومان اد   ام  اذإ  انْرذعتلف  ءاقلا أ ، انعْسو  سلو   من 

ملألا غلاب  ەركذتت  ونالم  لازت  ام  يذلا  بّطلا ، اّسورارا  دهع    
670

وننأ سّدقلا  ريد  َبهار 

نم هف  هل  نا  ام  احئان ع  ريّدلا  اذه  جاع 
ً

سو  قلا  ٌمدق   َنألا  نِم  هل  نَم  كانهو  . 
671

، راعلا دولوملاو   اهَوش  حوّرلا أ  وه   يذلاو   
672

هل ەدسج  هئاّشلا   هلجن  َّلحأ  نأل 
ّ

ه ناطلس ؛



ەذه ُتعمس  ّنل  اّنع  َدعتبا  دقلف  ماللا ، َلصاو  وأ  تمّصلا  َمزل  نا  ْنإ  ملعأ  ال  .ّقحلا » هعار  َّلحم 

.ُتصرح اهظفح  عو  تامللا 

ناتأ نثا  ّنأ  اهف  ةحانلا  ەذه  َرطش  ْتفتلا  : - » لوق  ةجاح  ّل  فعسُ   يذلا  اذهب  اذو 
: بكوملا ةرّخؤم  نالوق   انا  .امهلسك » قِّزمم 

َ

اولمتح مل  نيذلا  كئلوأو  مهيثراو ؛ ّندرألا  ُرهن  َدهش  نأ  َلق  اوتام  رحلا  مهل  ّقشا  نيذلا  موقلا  - »

.«
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دجَم ّيأ  فرعت  ٍةاح ال  اومح  مهسفنأ  ەرِخآ ع  ّح  ءبعلا  سسكنأ  نبا  عم 

ةركف يرطاخ  إ  ْتللس  اهن ، ْنأ  انل  دع  مل  ّح  اّنع  ةئان 
ً

حاشألا  ەذه  ْتراص  امدنع  ّمث 
ّيع ُتضمغأ  ّح  ىرخأ  ٍةركف إ  نم  حجرأتأ  ُتحرف  ّش  رافأ  نع  ُدع  امف  تضّخمت  ةددج ،

.املح بلقني  َكاذ  يكفتب  اذو  ذللا ،
ّ

ة طرف  نم 



  ةع ةعساّتلا  ةدوشألا 
( .سماخلا وناردأ  االا  ةرواحم  .سماخلا  زفإلا  حاورأ  ةاقالم  .فطعلا  كالم  .رحلا  سورع  ملحلا  )

راهّنلا ةرارح  اهيف  رهقْنت  لا  ةعاّسلا   
، ضرألا وأ  لَحُز  ةدورب  مامأ 

، رمقلا ةدورب  خس  ردقت ع  دوعت  الف 
674

ألا ظحلا  ةمجن  نولامّرلا إ  ىري  امدنعو 
، رجفلا ق 

ُ
لب قّلا  ةحان  غت  و 

، مالظلا نم  ء  افوفحم  حب  ام  راسم   
675

اماتمت ًةأرما  مئاّنلا  ىري  ام  ُتأر  
مدقلا ةّلم  نيعلا  ءالوح 
.ةنحّسلا ةحاش  نيدلا  ءاب 

سمّشلا ّنألو  اهيلإ  ُترظن 
، لللا ةرّدخملا  ةدرالا  ءاضعألا  شعنُت 

، اهيلإ رظنب  قلطنا  اهناسل  ّنإف 
، اهتماق ِلما  ةفقاو 

ً
ْتصتناو 

اهاّحم َنّولت  تقولا  نم  ٍللقو 
، ةّحملا هعدتس  يذلا  نوللا 

، ماللا اهتردق ع  ْتداعتسا  دقو  ّمث ،
ًمج ًءانغ  ءانغلا  ْتع 

.اهنع يرظنب  دحأ  ْنأ  ّع  ّقش  دقل  ّح 

: ّغت ْتنا 
ْنكت مل  هعمس »! نَم  انغ   َّ ام  طرفل  رحلا  ضْرع  ملا  

ّ
ح يوغت  لا  ةنتافلا  ةهاّدنلا  انأ  - »

.اهاعسم شّوشو  اهللُتل  ةزّفحتم  ةسّدق   
676

ٌةدّس ْترهظ  امدنع  اهاف  ُدع  ْتقطأ 
: ءاردزالا اهآرم  عو  ْتفتهو 

.ةنيمألا ةدّسلا  ەذه  ةرظّنلا إ  َتاث  َوه  َعهف  ةأرملا ،»؟ ەذه  نوكت  نَم  ويلجرڤ ، ا  ويلجرڤ ، - »
َحاف يذلا  ُنفعلا  كلذ  ظقأف  اهنط ، نع  َفشكو   اهــث  قاش 

ّ
ا مامألا  نم  اهاّرعو  ىرخألا  َكسمأو 

: بّطلا يذاتسأ  لاقف   ّيع  ُتفتلأ  ُتحرف  .اهنم 



ناو ُتضهنف  .اهنم » ُجلتس  لا  ةرغّثلا  نع  َشّفنل  َلاعتو  ْضهنا  َكتيدان ؛ ّلقألا  ٍتاّرم ع  َثالث  - »
.اهّوتل ةقُملا  سمّشلل  انَرهظ  نَيدُم  انْو  كَراملا ، لجلا  تاقلح  عيمج  ەرونب  َلمش  دق  راهّنلا 

َفصن سج  نم  ًعاج  ةثك ، ٌمومه  هلع  لقثت  نَم  لعف  ام  جو  ًماح  ثإ 
ْ

ەر مأ   تنك 
: لوق نَم  ُتعمس  امدنع  سوق ِج ؛

.ةلهُملا قطانملا  كلت  عمس   ام ال  نونَحو  ٍقيقر  ٍتوص  َكلذو  رورملا ،» انه  نم  الاعت ، - »
رخّصلا نم  طئاح  ب  رن  َكلذك  انَمل  نَم  انلَعَج  عجلا  رئاط  َانجك  شورفم  حانج 

.دلّصلا
: انل ًئاق  هحانج  انيلع  فهفه  ّمث 

نع ًلق  اندعتبا  ِنإ  امو  .ءازعلل » ٌتاعناص  مهحاورأ  ّنأل  ، 
677

ةّواّطلا نومعنس  نوالا  - »
: لوق  يدشرم  أشأ  ّح  كالملا 

: هُتبجأف ضرألا »؟ قلمحت  لازت  ام  َكل  ام  - »
اهلوادت  نع  ّفأ  ْنأ  ردقأ  ةذوحتسم ال  ةددج  اؤر  وه  ةشحلا  ەذه  لْثم  سأ  لعج  ام  - »

: َلاقف  .يركف »
فك َتأرو  ةظحللا ، ەذه  َكانه   ءالل  اهَدحو  عفدت  لا  ةمدقلا  ةرحاّسلا  َتأ  اذ  وه  - »

.اهنم ءرملا  تلفُ 
ّيدألا ناطلّسلا  اهريدُ  لا  ةروّصلا  ك إ  َّنصخْشلو  كَبقع  ضرألا  ِبتلو  اذه ! َكّنَيفكلف 

ةخّلا ردصم  إ  ُتفتل  ّمث  اءد ، همَدق  إ  ّيزالا  رظني  امو   
678

« ةبلا ةحّسلا  هيلاود 
ةرخّصلا ّقشت  ام  ردقو  ُت ، اذكهف  هذتجت ، لا  ةسفلا  ةغّرلا   ەودحت  ناّطلا  ذغو 

ّ

نارود
َ

.ه هف  ءرملا  فنأتس  يذلا  عضوملا  ّح  ُتضم  دوعّصلا ، نوسمتل  نَم  رورم  حمسل 
ەوجولا إ فكنم  قلتسم  نوكي ، اموق  َكانه  ُتأر  اقلط  ةسماخلا  ةرئاّدلا  ُتحصأ   امدنعو 

.ضرألا

.مهتامل مهفُت  دات  الف  ةّق  ٍتارفز  نولوق   مهتعمس  اذكه  ، 
679

« فن باّلا  ْتقصتلا  - »
ةلاّتلا تاجرّدلا  إ  انودشرأ  الأ  ءاجّرلاو ، ُلدعلا  ممالآ  نم  فّفخُ  نَم  ا  نوراتخملا  اهّيأ  - »

« .دعصنل
نكلف قرّطلا  قأ  نيَدشان  ضرألا  قاصتلالا  نم  ةشخ  نود  نم  انه  إ  امتئج  امتنك  اذإ  - »
ُتفرعف ًلق  انمّدقتي  نا  عضوم  نم  َبجأ  اذكهو  يرعاش  لأس  اذكه  .امود » امنيم  ءاضفلا إ 

.باوجلا كلذ  َفلخ  تخ  نَم  انأ 
.هف بغر  نع  حصفُ  يرظن  نا  ام  ةحرف  ٍةراشب  حاأف   ّيع  يدّس  ُّتفتلاف إ 

.هتامل هلإ  انا  ِتتفل  يذلا  نئالا  كلذ  نم  ُتوند  ىوهأ  ام  فّتأ  ْنأ  َراص   امدنعو 
: هل تلقف 



نم لغاّشلا  ِكلغش  ِتأجرأ  ول  اذّح  عجّرلا إ هللا ، هنود  نكم  ام ال  اهيف  ءالا  جِضنُي  احور  ا  - »
.ًلق جأ 

ُتتأ لا  انّدلا  ائش   ِكل  لانأ  ْنأ  نيدت  ِتنك  ْنإ  ّخ  عأ ، مروهظ إ  هجّتت  َملو  ِتنأ ، نَم 
: تباجأف .اّح » لازأ  ام  انأو  اهنم 

ةفلخ
َ

ُتنك  نأ 
ّ
ٍءد  يذ  ئدا  ْملعاف  اهوحن  انروهظ  ءامّسلا  ريدت  َمل  فرعت  نأ  دت  َتنك  ْنإ  - »

مسا ّدمتس  همسا  نمو  لمج  لودج  ىداهتي  يراڤاكو  يْسس  َنيدم  ب   
680

سرط سّدقلا 

، لحولا نم  هظْفح  َدارأ  نَم  مظعلا ع  بوّثلا  لقثُي  م  فّنو  رهش  ةلط 
َ

ُتفرع   
681

ەَدجم لئاع 
اعار ُت  امدنع  ّنلو  ەافسأ  او  ت  ْترّخأت  ةشر  ِلْثم  هناج  إ  ءاعألا  رئاس  ودتل  ّح 

سل نأو 
ّ

ه ادأ ، ملّسلا  كانه  َمعني  ْنل  لق  ّنأ  ُتكردأو  انّدلا ؛ ةاحلا  ةلطا 
ٌ

م   ّبت   اّنامور 
.ەذه ألا 

ُ
ىرخ ةاحلا  ةّحم   َّ ْتدلو  اذكه  دوعّصلا أ ، نكم 

َكلذل ىرت  ام  لأ  َنآلاو  ًخُ ، ةحضانو 
ً

نع هللا  ةلوصفم 
ً

ةسئب ، احور  ةظحللا  كلت  ّح  تنك 
.اقع

هل لجلا  ىرت   الو  بئاّتلا ، حاورأ  ەاقلت  يذلا  باذعلا  انه   ٌنئا  سوفّنلا  لخلا   هلعف  ام 
.ّدشأ ااذع 

َقصل انه  اهب  لُت  ةلادعلاف  ُعلا ، إ  ًةّرم  ُمس  ملو  ضرألا ، ءاشأ  ةقصتلم  انيعأ  ْتق  امف 
.باّلا

ةلادعلا انه  انيلع  قبطُت  اذكهف  نالطلا ، انلاعفأ  عيمج  َمسَوو  ّل خ  ةّحم  انيف  لخلا  َدمخأ  امو 
ُتوثجف .لداعلا » اندّسل  كلذ  باط  املاط  نّمسمو  انه  حرَّطم  ّلظنسو  انيدأو ، انمادقأ  قثوتو 

: لأس ّح  هل ، يقوت  ىدم  َّإ  ءاغصإلا  َوه  ظحالو  ُتأد  ْنإ  ام  ْنلو  هملأل  ّبكر  ع 
: هُتبجأف اذكه ،»؟ ءانحنالل  َك  ودح  يذلا  ام  - »

: باجأف .َكمامأ » افقاو  ْنأ أ  يمض  قّرؤيل  نأ 
ّ

ه كلذ  كل ، امارإ  - »
ٍناطلس ماّدخ  نورخألاو  َتنأو  انأف  ةوفهلا ، ەذه  م  بكترت  الو  ْضهنتلو  أ  ا  كقاس  ْمِقُتِل  - »

.دحاو

ەذه ع  َكُتبطاخ  َمل  كردُتسف 
682

" ادأ نوجّوي  ال  : " سّدقملا باتلا  ةمل  مهفت  َتنك  اذو 
.ةلاّشلا

ْنأ حيُي   يذلا  ءالا  لّطع  كروضح  ّنأ  كلذ  ةفقولا ، ەذه  لطت  ْنأ  درأ  انأف ال  ّع  َنآلا  ِبهذتلو 
.كسفن َتنأ  َتركذ  ام  جِضنأ 

ددّشلا هلاثم  انتب  اهدسفُ  مل  ْنإ  لاصخلا  ةّيطل  نو 
ّ

اه  
683

اجدالأ دُت  خأ  ةنبا  ضرألا   ع 
« .كانه ْتق   لا  ةدحولا  و  ةءادّرلا ؛

 



نوعلا ةدوشألا 
ةلئاعلاو هپا  غه  .ةّحرألا  نعو  هف  بوغرملا  رقفلا  نع  ةلثمأ  .لخُلا  عــــقت  ذملاو 

ّ
.نور ءالخلا  )

دجملا    » لّترت حاورألا  .رهطملا  لازلز   .اهتقع  لت  لخلا  ع  ةلثمأ  .اسرف  ةماحلا  
«.( اعألا

، اهنم لضفأ  ٍةغر  ةعراقم  ىوقت ع  ةغر 
َ

ال 
، اضرم كلذ  نوكت   ْنأ  َنود  ألف 

ُ
هَضر اذلو ،

.
684

ًءام ُدع  تمت  مل  لا  ةجنفسإلا  ءاملا  نم  ُتحس 
انمّدقتو يذاتسأ ، مو  ُتقلطناف ،

، رخّصلا ءازب  ُدعَ  ةغرافلا  عضاوملا   
، هتاف اقصتلم  روس ، ِءازب  س  نَم  لْثم 

مهنيعأ نم  اونا  نيذلا  موقلا  كئلوأ  ّنأل 
، ەْأ ملاعلا  ألم  يذلا  َملألا  ًةرطق  ًةرطق  نوفرذ 

.ّفاوحلا نم  برقلا  لا  ىرخألا  ةهجلا  اونا  

.
685

ةمدقلا ذلا 
ّ

ةئ اهتّيأ  كل  ات 
.ّدح نم  فرع  سل  يذلاو  روعسملا  كعوج  شوحولا ، رئاسل  اّمم  سارفلا أ  نم  كدل  ْنَم  ا 

كلذ رهظ  م  ّفسلا ، ملاعلا  ءاشألا   ىرجم  ّغ  ِكراسم  ّنأ  ناسإلا  َنمآ  نَم  ا  ءامّسلا ، اهتّيأ 

لا حاشألا  َەاجُت  ةفأّرلاو  ەانالا  غلا  انأو  ةسحم ، ةئيط  خ  س  انحر   ؟
686

اهدرطس يذلا 
: جيشّلا اهؤلم  ٍةنب  قلطُ  ًءادن  انمامأ  نِم  ُتعمسو  ةملألا ، اهاوكش  عمسأ  ُتنك 

.ةدالولا مالآ  ٌةأرما   خت  ام  ةبحلا »! َمم  ا  ەاّوأ  - »
: ءادّنلا لصاوو 

: ُتعمس ّمث  .كَراملا » ِكلمِح  هف  ِتعضو  يذلا  دَوذِملا  اذه  هنع  بي  ام  اددش  ِكرقف  نا  - »

لئاط ةحصملا  ةلذّرلا  ةلضفلا ع  ةحص 
َ

رقفلا  َترثآ  نَم  ا   
687

سويسباف بّطلا  اهّيأ  - »
.اهنع ًةرداص  ودت   لا  َحوّرلا  فرعأ  ّح  ٍتاوطخ  ُتمّدقتف  تامللا  ەذه  ْتبجعأ  لا »

ّ
.ءا

ّنهباش  دّدسل خ  ىراذعلا  الوقن ع  سّدقلا  اهب  داج  لا  تاهلا  نع  ثّدحتت  لازت  ام  تنا 

.
688

فَّلا بعالم 
: اهل تلقف 

نوك ْنل  لا ؟
ّ

ةقئ َحئادملا  ەذه  ِكدحو  نيدّدجُت  َملو  ِتنك ، نَم  خأ  ماللا  ةّيطلا  حوّرلا  اهتّيأ  - »



« .هتياهن إ  رئاّسلا  رمُعلا  اذه  جولا   َوش  أل 
ُ

َلِم دوعأ  ْنأ  َنا   ْنإ  باوث ، ال  ِكاطخ 
: تباجأف

َكفطخ ْنأ  لق  َكنم  ضفت  ةكلا  ەذه  ّل  ّنأل  ل  لفسألا ، نم  ةنوعم 
ً

رظتنأ  نأل 
ّ

ملتأس ال  - »
.توملا

ْنأ َردن  دقل  ّح  هل ، ّسملا  ملاعلا  اهمالظ  رمغت  ّلا   
689

ةثبخلا ةتّنلا  ەذه  َرذج  ُتنك  انأ 
.بّط ٌرمث  اهنم  تجُ 

ناّدلا نم  اذه  ُلاسأل  ّو  بق ، اّمع  ماقتنالا  أّهتسف   
690

جورْو ناغو 
ْ

ج لِلو  هَود  ْتَق  ْنإ  ْنلو 
.لداعلا

اسرف نومح  نيذلا  سل ، وأ  پلف  ّسَ  نَم  ّل  َدلُو  لُص  ْنمو  هپا ، غه  كانه  دأ  ُتنك 
.دوقع ذنم 

باث َل   ادحاو  إ 
ّ

ادقلا ، كولملا  عيمج  ضرقنا  امنيحو  ، 
691

سراب ٍباّصق  َنبا  ُتنك 

ناطلّسلا كلذ  َتاو   ِةلمملا ، رئاس  ِمُح  ِمامز  ّيدب ع  اضاق  ُتدجو  ، 
692

ةدامّرلا ناهّرلا 
َراص يذلا  َبا  ُسأر  لّمملا  شرعلا  ترا إ  ّح  باحصألا ، نم  لفحملا  كلذ  ّلو  اجزاطو  اددج 

.اولم ةسّركملا  ماظِعلا  ەذه  ّلل  لصألا  وه 

، ٍلا يوذ  اونا  ام  نإف 
ّ

مه يزخلا  روعش  َّل  َّلس  نع   
693

مظعلا سڤولا  قادص  ُحم  مل  املاط 
.مهُرو ةللق 

ً
ْتنا  ّلقألا  ْنل ع 

ّيدنامرونلاو وينوپ  اوذخأ  فّتلا ، لس  ع  ّمث ، بذاألاو ، فنعلا  بهّنلاو ، بلّسلا  اوأد  انهو 

ةّحض
ً

َناداّروك  نم  لعج  فّتلا ، لس  ىرخأ ع  ًةّرمو  لراش ، َلقأ  الاطإ  و  ، 
694

انوكساغو

.
695

اضأ افكت  ءامّسلا  ساموت إ  سّدقلا  َثَع  كلذ  دعو  هل ،
هسفنب َفعّتلا  َنسحُل  اذه  لراشل  ٌَّس  اسرف  نم  هف  علطس  يذلا  نمّزلا  ادع  ودي   الو 

.هئانبأو

نط رقي  ثح  هّصُو  اذوهي ، دب  نا  يذلا  حمّرلا  كلذ  ىوس   
696

حالس ال  جخس 

.
697

ةسرولف
.ةففخ اهلاخ  ام  ردق  هلع  لقثُت  ماثآلاو  راعلا  نم  ادم  ل  ارأ  بَسكس ال  كلذو 

.ءامإلا ةنصارقلا  لعف  ام  مواسُ  اهرعس  عو  هتبا  عيي  ەارأ  ، 
698

اسأ هْرم  َرداغ  يذلا  رخآلاو ،
؟ مهئانبأ اونعُل  اوداع  ام  ّح  اعمج  َّلس  َكلإ  َتقثوأ  دقو  ددج ، نم  َكتبعج  ام   لخلا ، اهّيأ 

.
699

انالأ جلت   قبنّزلا  َةرهز  ىرأ  دغلاو  سمأ  ىذأ  ُعقو  َنوهيل 



َّصل توملا ب  اقاسم إ  صْفعلاو ، ّلخلا  عّجتي  اناهُم  ٍددج  نم  ەارأ  هِئانِل ؛ اسأ  ُحبص  َحيسملاو 
.َّيح

دعملا ّح  لمح  موسرم  ّيأ  الو  عبّشلا  فرع  سل  ةواسقلا  ّحو   
700

ددجلا سطالب  ىرأ 
.تاعِشجلا هارم 

نِم ِّلا  ُفّطلُتل   نإف 
ّ

اه ءافخلا ، ُدع   ةّطم 
ً

تنا  ْنإ  لا ، كتمقن  ىرت  ا  أ  م  يالوم ،

.
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ةدحولا سورعلا  نع  لوقأ  ُتنك  ام  كضغ ؟
املاط اهيجزن  لا  انتاولصل  بجتس  حاضإ ، ضع  ِلجأ  نم  َّإ  ُتفتلت  َكْتلعج  لا  سُدُقلا ، حوّرلل 

ركذ ٍذئنآ  جهلنف  ةساعم ؛ ٍتالوثمأ  ذخّتنل  اهاسن  نحنف  لللا  لقُ  امدنع  ْنلو  راهّنلا ، نا 
703

سادم قحل  امو  هوذل ؛ ًتاقو  اّصلو  انئاخ  ْتلا  مهّنلا إ  ةّدش  نم  راص  يذلا   
702

نويلامغب

ناخع نوركذتي  ّللاو   ؛
704

ادأ اهنم  كحّضلا  لا ي  ةمهّنلا ، هتبغر  نم  ەءاج  ءاقش  نم  لخلا 

ةفس مهّتن  ّمث  انه ؛ ّح  عشوهي  بضغ  هشهني  لازي  ف 
َ

ام َبالسألا  ق  يذلا  ، 
705

نونجملا

ُمسا لحولا  غّمتي   لجلا  دادتما  عو  ، 
707

سورودويله قحس  يذلا  َبِقعلا  حدتمنو   
706

اهلعو

: فتهن فاطملا  ةمتاخ  و   ؛
708

سورودلوپ لتاق  روتسملوپ 

اضفخ رخآلاو  الاع  دحاولا  ملتي   
709

« بخل ِه  نإ 
ّ

ك سوّسارك ، ا  ذلا 
ّ

به معط  وه  ام  انّْخ  الأ  - »
.ةع اروطو  ٍءطب  ًةرات  ءاقترالا  هتبغر   ەزمهت  ام  ِبسح 

عفل نا  ام  رق  انه  ْنلو  ەاركذ ، راهّنلا  عجس   يذلا  خلا  كلذ  حدتم  يذلا  دحولا  نأ  مل 
، اناوق انل  هحت  ام  قطلا  نم  عطقن  ْنأ  لواحن  انقِفطو  هنع  اندعتبا  اّنك  .حبش » ّيأ  الاع  هتوص 

م نَم  َفاجترا  هش  ام  ُترعشو  طوقّسلا  ًآ إ  نا  ول  ام  ّهي  هل  لجلا  ُتسسحأ  امدنع 
.توملا إ 

.ءامّسلا َيع  روّنلا  َرهظُتل إ  اّشع  انوتال  اهب  بت  ْنأ  لق  اذكه  ْتفجترا  ام   
710

سولد ّنأ  ّكش  ال 
: لوق وهو  ّم  يدشرم  ف 

َ
انَد خا  ءاحنألا  رئاس  نم  عفترا  ّمث 

: نولوق اعمج  اونا  .كدوقأ » امف  فوخلا  َكنورع  ال  - »
.انه اهعامس  نكم  نا  لا  تاوصألا  برقأ  نم  ُتمهف  ام  اعألا » دجملا    - »

لازلّزلا تنا  نأ  إ  ، 
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ةّرم ِلّوأل  دشّلا  اذه  اوعمس  نيذلا  ةاعّرلا  َقلعم ، َفقاو ، كانه  انللظ 
.موقلا لترت  قوتو 

ّ
ف

ِدوهعم ْتداع إ  دقو  َضرألا  ةحرَّطملا  حاشألا  رظنن إ  نحنو  كَراملا  بردلا  ّسلا   انفنأتسا  ّمث 
.اهِحاون

املثم نأشلا ، كلذ  راذ   ّخت  مل  ْنإ  فرعأل  بغر  اذحاش  ةروّصلا  ەذهب  لهجلا  قّرؤي  مل  ّطق 



َيرودقم الو   لاؤّسلا  ؤرجأل ع  ةلجعلا  كلت  ُتنك   امو  ركفأ ؛ امف  ةظحللا  كلت  َلصح   
.ًِجو اركفتم  ّسلا  ُتضمف   يدحول ، ةفرعملا 

 



نوعلاو ةداحلا  ةدوشألا 
فرع سويساتس  .لتاّلاو  لازلّزلا  باسأ  .سويساتس  روهظ  ذملاو 

ّ
.نور ءالخلا  سماخلا : زفإلا  )

( .احاص حصفلا ، ءاثالث  .ويلجرڤ 
ّبطلا أمظلا  ذع 

ّ
ب نا 

ءاملا كلذ  نم  إ 
ّ
يوتري  يذلا ال 
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ةقفلا ةّماسلا  ِتلأس  يذلا 

زمهت تنا  لوصولل  ةفهللاو  هتَرب ، نم  َلّنلا 
، يذاتسأ َفلخ  ةموحزملا  ةّداجلا  ع 

.ةقفَش ْتألم  ةلداعلا  ةمقّنلا  دهاشمو 
حيسملا ّنأ  اقول  َبتك  امو 

، ەق ةهوف  نم  اجراخ  نَفاسملل  جت  دق 
، انءارو ٌرئاس  ٌحبش  انل  رهظ  اذهكف 

؛ اضرأ همامأ  حورطملا  دشحلا  اقّدحم 
.َوه انَمل  ەانيأر ؛ ْنكن  مل 

: َلاق
.اهلْثم هتّيحت  ويلجرڤ ع  ّدرو  انّوتل  انْتفتلاف  َّيَوخأ ،»! ا  املع  مالس هللا  - »

: أدو
« .اذه ّيدألا  نملا  ْنأ أ   َّع  مح  يذلا  ّقحلا  سلجم  ّواطلا  لفحم  ف  

َ
َكلِلحُل - »

: َفاضأ انس  ّدغن   انَو 
باجأف ءامّسلا ؟ ملالس  ىرت   ا  امداق  نمف  هئالع ، مهيف   هللا  بغري  ال  نّمم  امتنك  ْنإ  - »

: يذاتسأ
ْنأ ي  هنام  ّنأ  َتكردأل  اذه ، بج  ةطوطخملا ع  تامالعلا  إ  رظّنلا  َتنعمأ   َتنأ  ْنإ  - »

لزغت لا  هتعشو ، لزغ  نم  ُدع  ْتغرف  ام  َلل  َراهن  ُلزغت  نَم  ّنأل  ْنلو  راخألا ؛ ب  نوك 

دعصت ْنأ  اهرودقم  نا   ام  َتنأو ، انأ  انيَحور  ةققش  هحور ، ّنإف  دحاو ، ّلل  اهلثم   
713

وتول
هرأسو قطلا  أل 

ُ
هَر ىلا  محجلا  ةهوف  نم  ُتجرخأف  نحن ، انَؤر  بردلا  ىرت  نأل ال 

ّ
اه ةدحو ،

.فرعم تداق  املاط  اهاّإ ،
عقاّنلا ەزكترم  ەالعأ إ  نم  اخراص  اد  ّح  ةّوقلا  ەذهب  لجلا  َّها  اذامل  ملعت  َتنك  ْنإ  ْخأ  ْنل 

.يأمظ ءاولغ  نم  فّطل  وهو  بذعلا  لمألا  ُتأرف إ  لغ  اذه ش  هلاؤس  رحلا »؟  



: َكاذ َباجأف 
.هف فولأم  وه  اّمع  جراخلا  َوه  الو  لجلا  ماظتنا  ّلخ  اّمم  ائش  اذه  سل  - »

ْنأ نكم  اهتاذلو  اهتاذ  نم  ءامّسلا  اهعنصت  لا  للعلا  اهدحوو  تالقتلا ، ّل  نم  انه  ٌءارب  لجلاف 
.ثعالا نوكت  

تاجرّدلا يذ  غّصلا  ملسلا  نم  عأ  طقسِل  عيقص  الو  ىدن  الو  دلج  الو  َدَرب  َرطم ال  الف  اذلو 
.ثالّثلا

ضرألا ّغُت ع  ام  أ  ام  لا   
714

ساموات ةنبال  رثأ  الو  ٍقرب  ضمو  الو  افافِخ  وأ  ةلقث  مويغ  ال 
.اهَحراطَم

بئان َدق  وم  لاو   اهنع  ُتملت  لا  ثالّثلا  تاجرّدلا  نم  دعأ  م  ّفاجلا ال  راخلاو 
.سرط سّدقلا 

يردأ ال  ضرألا ، تحت  ةسّدكملا  حــــّلا  عفاد  ْنل  هلفسأ ، زاها   َضع  لجلا  ّهي  ْنأ  نكم 
.ادأ انه  لجلا  فجتري  ال  َفك ،

اهيلع ّدف  دعصت ، ءامّسلا  و  ضهنتل  ةافلا  ام   ٌةرهاط  نأ 
ّ

اه ٌحور  ّسحت  امدنع  فجتري  ل 
.ەذهك ةحص 

ٌ

ەذهو اهماقم ، يغت  ةّرح ،  ْتراص  دقو  حوّرلا  افت  لا  ةدارإلا  إ 
ّ
ٍللد  نم  ام  ةراهّطلا  عو 

.اهجِهبُت ةدارإلا 
إ هجّتت  سمألا  تنا  املثم  باذعلا  إ  اههّجوي هللا  ذإ 

ْ
اهقعت  ةغّرلا  ّنلو  ُحوّرلا  دت  ُلق  نم 

.ةئيطخلا
.لمجأ ٍماقم  ذاخّتا  ًةّرح   ةدارإلا  َنآلا  ّسحأ  ٍماع  ةئامسمخ  ذنم  مالآلا  ەذه  لُملا    انأو 

«. اهوعْد ْنأ  ةلئاس 
ً

لجلا  دادتما  وملل ع  ةحّسم 
ً

ةعرولا  حاورألاو  ضرألا  ةلزلز  َتعمس  دقلف 
هَّس  ام  فصو  ردقأ ع  نل  انأف  امظع ، انأمظ  نوك  ام  ردق  بّلا  ُبذعتس  امو  ملت  اذكه 

: مكحلا يدشرم  لاقف  ةعتم  نم 
اهب لا  ةعتملاو  لجلا  فجري  َملو  اهنم  نوتلفت  فكو  انه  مقس  لا  ةكشلا  اذ أ  وه  - »

.نورعش
مهفُتلو ضرألا ، احرطنم ع  نورقلا ، ەذه  ّل  انه  َتضمأ  َملو  َتنك  نَم  خت  ْنأ  َكوجرأ  َنآلاو 

: َباجأف .كتامل » كلذ 

مدلا اهنم  سجنا  لا  حارجلل  عألا ، كلملا  ةنوعم  بّطلا   
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سطت هف  مقتنا َ يذلا  دهعلا   - »
.نامإلا ُدع إ  ارقتفم  ْنلو  ًط ، مودو  فُّ  يذلا  مسالا  اّظحم  انه  ُتنك  اذوهي  هعا  يذلا 

َجُِّت دقل  ّح  زولوت ، نم  انأو  اهيلإ ، امور  ْتبذتجا  ثح  ةوذعلا  نم  يدش  تاحفن  تنا 
.يبج ناحّلا 

َلمأ ْنأ  لق  ُّتم  ْنلو  مظعلا ، لخأو  ةيط  ُتّنغ  دقلو  سويسات ، نوعد  كانه  ساّنلا  لازي  ام 



.
716

اّثلا َمع 

.] رعاش ِفلأ ] ُلاخ  َلعتشا  اهب  لا  ةّهلإلا  ةلعّشلا  نم  حفل  يذلا  رّلا  كلذ  نم  حق  ُتلن 
.لا اذ  ائش  ُتلعف  امل  اهالولف  ةعضرمو :

ً
اّمأ  رعّشلا  ْتنا    لا  ةذانإلا  دصقأ 

نأ لق  َّع  ّرمت  ىرخأ  سمش  ُتلقل  ويلجرڤ  هف  شاع  يذلا  هسفن  دهعلا  َكانه   ُتشع  ّأ  ولو 

.
717

اذه يافنم  نم  جخأ 
: ٍتمص ًئاق   َّإ  َتفتلا  ّح  تامللا  ەذه  ويلجرڤ  عمس  ْنإ  امو 
.هف  َ بغرت  ام  ّل  لعفت  ْنأ  ردقت  ةلضفلا ال  ّنل  اتوكس ؛» الأ  - »

ىدل ّح  ةدارإلل  ناعاصني  الف  هنع ، امهال  رداّصلا  روعّشلا  ناعي  ام  ناع  ءالاو  كحضلاف 
.اّرط ساّنلا  قدصأ 

لضفأ كفّتلا  عبطني  ثح  كانه  ّيع  إ  َرظنو  حبّشلا  َتكسف  َنيعلا  زمغ  نَم  ُتمسباف 
.ةروص

: لأسف
َلق كحّضلا  نم  ٍةضمو  نع  كاّحم  َبرعأ   َمل  ْنلو  هتياغ ، بلا  كاعسم  غل  ول  اذّح  - »

؛ حبأ ْنأ  لأس  ةناّثلاو  تمصأ  نأ  لوقت   وألا  تنا  نَران ؛ ب  عَزانتملا  ُتودغف  ةلهو »؟
: َلاقو  يذاتسأ  كردأف  ُتدّهنتف 

: ُتلقف .هل » صرحلا  اذهب  هنع  لءاسي  ام  ثّدحو 
ْ

ه هِْجأ  ْل  ماللا  نم  َّشخت  ال  - »
.أ ٌبَجع  َنآلا  ِكلاني  ْنأ  درأ  ّنلو  حض  نم  بجعت  ةقتعلا  حوّرلا  اهتّيأ  ِتنك  امّر  - »

.ةهلآلاو لا  َءانغ  ِكقذح  نيدت  هل  يذلا  هسفن  ويلجرڤ  وه  عأ  دوق إ  يذلا  اذهف 
نم هنع  ِتلق  ام  وه  ثعالا  ّنأ  ثتلو  هنم  ِكعدَتلف  رخآ  اس  حضل  نرّوصتت  تنك  اذإف 

: اذه هل  لاقف  يذاتسأ  َدق  لّقل  حبّشلا  حناف  .تامل »
: اضهان وه  لاقف  .احش » رظّنلا  متَي  حبش  ىوس  َتنأ  امف  ْنلعفت  ال  ا أ ، - »

َحبشلا لماعأو  لطالا  انرهظم  أ  ُتمد  ام  امعأ  كل   رّعسي  ّبحلا  نم  م  كردُت  اذكه  - »
« ّ. ٍمسجك 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
ةلاخلا ةنمزألا  نم  تالَطو  ءارعش  .ويلجرڤ  لضف  ةّحسملل  ّيّلا  هقانتعا  .سويساتس  ةاح  )

يذلا ُكالملا  انءارو  ادع  َحبصأ  دق  َنا  .ةاوغلا ) ةرجش  .نومهّنلا  سداّسلا : زفإلا  .سباملا   
.تامالعلا ىدحإ  جو  نم ع  َحسم  يذلاو  ةسداّسلا ، ةقلحلا  انلمح إ 

718
« شاطعلا « ـ هتامل ب َمتتخاو  نوّواط  نإ 

ّ
مه مهل  لاق  لدعلا  ةغّرلا   مهودحت  نيذلا  كئلوأو 

.دملا لاق  امو 
ُعلا اعّتم إ  ٍبعت  ّيأ  نود  نم  ُتقلطناف  ىرخألا ، تاتعلا  هلع   ُتنك  اّمم  َّفخأ  ُتحصأ  انأو 

.ةعُملا سفنألا  ەذه 
: ويلجرڤ أدف 

ذنمف اذلو  جراخ ؛ إ  اهبهل  علدني  ْنإ  ام  ىرخأ  ةّحم 
ً

لعشُل  ةلضفلا  لعتش  لا  ةّحملا  ّنإ  - »

انأو كتّبحم  ، نع  ثّدحو  محجلا  سوبم  اننب    
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سلانيڤوج اهيف  طه  لا  ةظحللا  كلت 
ترملا اذه  ودسف   اذلو  اموي  ەَرن  مل  نَم  َەاجت  ه  رعش  ْنأ  نكم  ام  ّل  قوفت  ةّحم 

ً
كضحمأ 

.اصق
لعف ام  ثّدحُتلو  نانِعلا ، ّم  ةدئاّزلا  ةّحلا  ِتخرأ  ام  اذإ  رذعتلف  ٍقيدصكو  ْخأ ، ْنلو 

َكسرد اهَتزح  ةمح  نم  لمحت  ام  ّل  ب  كلق  إ  هلس  لخلا  دجو  فك  قيدصل ، ٌقيدص 
: َباجأ ّمث  ًلق  ءدلا  مسبي   سويساتس  تامللا  ەذه  ْتلعجف  كّدكو »؟

كلذو ةّلل ، نطاوم  اهفب  عنصت  ءاشأ  بلاغلا  ىرن   نإ 
ّ

ان ةّحم ؛ ُللد  ّيدل  وه  لوقت  ام  ّل  - »
.ّقحلا ثعالا  ءافخِل 

اهيف لا  ةرئاّدلا  بس  امّر  ًخ  انّدلا  ُتنك   نأ 
ّ
بسحت  َتنك  نأ 

ّ
ك دقتعأ  لعج  كلاؤسو 

.َتأ
تارود نم  ٍفالآل  انه  ُتقوع  فاإلا  لجأ  نم  نأو 

ّ
ّع  دعُلا  غلا  نا  لخلا  ّنأ  َنآلا  ِملعتلف 

.رمقلا
عْبط ع  بضغلا  اعم  َتتك ، امنيح  كمال  ىزغم  ُتكردأ  امدنع  فن  مّوقأ  مل  نأ 

ّ
ولو 

720
»؟ نافلا لا  ةوهش  مّوقت  َمل ال  ذلا 

ّ
به سّدقملا إ  عجلا  اهّيأ  : - » ناسإلا

طس افُ   ْنأ  نكم  قافنإلا ، لجأ  نم  نيدلا ، ّنأ  ُتمهفف  .باذعلا  رئاود  كلحأ  َنآلا   َتيأرل 
نولهج نأل 

ّ
مه رعّشلا  ولحم  نوَثعُي  ساّنلا  نم  مو  .اهاوسو  ةصعملا  ەذه  نم  ُتُتف  امهيَحنج ،

نع ختت  ةئيطخ  ّل  ّنأ  ْملعاو  .اهرِخآ  وأ   ةاحلا  ءانثأ  مدنلا   نُسحَ  ةصعملا  ەذه  نم  نأ 
ّ

ه

موقلا ءالؤه  عم  ُتيفلأ  لف  . 
721

امامت اهل  ةضراعملا  ةئيطخلا  ةحص 
َ

زفإلا  اذه  اهتراضن  
« .ةلِاقملا ةئيطخلا  نم  اذه  قحل  نإف 

ّ
ام رّهطتأ  مهلخل   الا 



:
722

ةاعّرلا دشانأ  ّغم  لاقف 

َتنأ ُەامُتور  ف 
َ

اّمِم ، 
723

َنثا نَزح  اتسواجل  داع  يذلا  اقلا  عاّلا  َتّنغ  امدنعف  هلعو ، - »

.خلا لعف  ك  سل  هنود  يذلا  نامإلا  ٍذئنآ  لمحت  َتنك  نأ 
ّ

ك ودي  ال  ، 
724

ويلو
دئاص رثأ  َكعولق   ُدع  امف  َت  ّح  كل  ءاضأ  ٍلعشم  ّيأ  وأ  سمش  ّيأف  كلذك  كلذ  نا  لف 

.
725

»؟ كمّسلا
: هاجأف

.قطلا  َ َرانأ  نم  لّوأ  َتنأ  َدعو هللا  هعوبي ، نم  لهنأل   
726

سوسانلا لسرأ إ  نم  لّوأ  نإ 
ّ

ك - »
نئاّسلا دشري  هّنلو  هل  ء  ال  ًعشم  ەرهظ  ع  ًماح  لللا  م   نَم  ِلْثم  َتنك 

: َتلق امدنع  كلذو  ، 
727

هَفلخ
ةّ ةلالس  طهت  ءامّسلا  نمو  وألا  ةنمزألا  ام   ةلادعلا  دوعتو  رَخآ  ٌع  دلوي  - »

.
728

« ةددج
ُعضأسف ال  ُمسرأ  ام  ادّج  ىرت  ل  ْنلو  اّحسم ، ُتحصأ  كلضفو  ارعاش  ُت  كلضف 

.ّقحلا هناولأ  َّيدب 

.ّزألا تولملا  لُسر  عيمج  ذ 
َ

ەَر دق  َنا  يذلا  حيحّصلا  نامإلا  كاذموي  امعفم  نا  هل  ملاعلا 
.ندد مهعم  داترا  راص    ّح  ددجلا  ملعملا  ءالؤهو  ةقفاوتم 

ً
ُتركذ  لا  كتامل  ُتأرو 

ُتجزم ّإف   
729

سونايمود مهقحال  امدنع  ُثح  ةسادقلا  ەذه  لثم  ادور  ادور  اودو  
رئاس يردزأ  رهاّطلا  مهعط  لعجو  مهدناسأ  ُتحر  ضرألا  ع  ُتنك  املاطو  ا ، مهعومد 

.اّرط للملا 
ُتثبل  فوخلا  نم  ّل  دامعلا ، تّقلت  ُتنك  ةيط  يَرهن  قغإلا إ  َلهأ  يرعِش  دوقأ   نأ  َلقو 
ٍماع ةئامعرأل  رودأ  رئاوّدلا  ةعار  ُتحر   اوّتلا  اذهلو  ًط ، انمز  ةّثولا  ارهاظتُم  اّحسم ، ّلا 

.أو
ام ماد  ام  هنع ، ثّدحتأ  يذلا  مظعألا  خلا  نع  يمع  نا  يذلا  باجحلا  َتدّد  نَم  ا  َتنأ  ْنلو 

731
سويلكك نيأو   

730
مدقلا انرعاش  ت ،

ْ
سويس وه  نيأ  ّْخ  دعصن ، نأ  انيلع  لازي 

: يدشرم باجأف  ةقلح ؟ ةّأ  ذعملا و 
َّ

ب اونا ب  ْنإ  ْلق   ، 
733

سوراڤو  
732

سوتوالو

كلذ عم  عألا ، سْحملا  نم  وألا  ةقلحلا  عبقن   نورخآ ، نوثكو  انأو   
734

سويسْو ءالؤه  - »

يوؤي يذلا  لجلا  نع  ملتن  ام  الاغو  ەغ ، نم  َأ  ماهلإلا  تاّر  هْتعضرأ  يذلا   
735

ّغإلا
.رهّدلا َدأ  انتاعضرُم 



مهَهاج ْتّز  نورخآ  نوّينانوو   
739

نوتاغأو  
738

سدنومسو  
737

نوفنأو  
736

سدروأ انعمو 
.راغلا ُللاأ  سمألا 

نم هلع  تنا  امِ   
743

مسو  
742

اجرأو  
741

فدو  
740

نوغنأ مهَتّنغ : اسانأ  كانه  ىرتو 
.نزح

ةحص
َ

 
747

اماددو  
746

ستتو ، 
745

ساست ةنباو   
744

اجنال ع  تلد  لا  كلت  كانهو 
.اهتاققش

نمو دوعّصلا ؛ لُسو  طئاوحلا  َيسان  امهلوح ، نا  ام  ددج إ  نم  اهَبناو  نعاّشلا  ال  َتكس  ّمث 

اهلعشم ءاوهلا  ةعفار  
ً

فدلا 
ّ

ة ةكسمم  ةسماخلاو  انءارو ،  
748

عــرألا راهّنلا  تامداخ  تنا  ُلق 
: يدشرم لاق   امنيح  لا ،

ّ
به

تنا اذكه  .لعفن » ْنأ  اندتعا  ام  لجلا ، لوح  نئاد  فاحلا 
ّ

ة انيم إ  هجّتن  ْنأ  نأ ي 
ّ

ه دقتعأ  - »
.ةلّنلا سفّنلا  كلت  نم  ٍديأتب  ةشخ  ّلقأ  انقط  انلسف  ًلد  انل  ةخلا 

.رعشلا ّنف  ّل ع  حتف  نا  يذلا  امهباطخ  اغصم إ  يدحو  امهَفلخ  ُت  انأو  امأ  اَضم 
.اهُجرأ ٍّز  ٍةهاف  ةلقثم  قّطلا  ضرع  تنا   ٌةرجش  هْتعطق  ام  ناع  ثدحلا  كلذ  ّنل 

الك اهلفسأ ، ّقدتس   تنا  ةرجّشلا  ەذهف  َرخآ ، عف إ  نم  ەالعأ  رنّصلا   رجش  ّقدتس  امو 
.ٌدحأ يداقتعا  اهقلسي  

َللخ الاع  نو  ةرخّصلا  نم  ىواهتي  قارقر  ءام  نا  اقلغْنم  انرد  هف  نا  يذلا  بناجلا  نمو 
.قاروألا

: اهِفوج نم  ٌفتاه  انب  َفتهف  ةرجّشلا  كلت  نم  نارعاّشلا  انَدو 

.
749

!« رامّثلا ەذه  نم  اوذَتغت  ْنل  - »
: َفاضأ ّمث 

اهمف تركف  اّمم  ادجمو أ  اخذا  سرُعلا  لعجت  ْنأ  ْتركف  نآلا  مل  بجتس  لا  مم  ّنإ  - »
َ.

َتوقلا يردزي  ناف   
750

لاناد اّمأ  ءاملا ، َنعنْق  تامدقلا  امور  ءاس  ْتنا  بّلا  ُثح  نِمو 
.ةمحلا ُبسكو 

ارثوك َلعج  شطعلاو  اّهش ، امعط  طوللل  َّص  عجلا  اضن ، ذلا 
ّ

به نا  يذلا  لّوألا ، علاو 
.لَودج دأ  نم 

يداني ام  مظعو  ٌدَّجمم  وهف  اذلو  ءارحّصلا  ضرع  نادمعملا   ءاذغ  انا  امهدحو  دارجلاو  لسعلاو 
« .لجنإلا مل  ه 

 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
مادعناو مهّنلا  باذع  انود : يزروف  .مهّنلل  ّّدجلا  رهظملا  .ةّمتت  نومهَنلا -  سداّسلا : زفإلا  )

( .ةسرولف ءاس  ىدل  ءاحلا 
رظّنلا مِعنأ  لازأ  ام  ُتنك  امف 

لعف ام  ءاخلا  قاروألا  إ 
، ّطلا ةدراطم  هتاح   قفنأ  نَم 

ُّب ْيأ  : - » ٍبأ نم  وه  أ  نَم  لاق  
تقولا رامثسا  ي  َنآلا ؛ ِتأتلف 

« .هجو نسحأ  انه ع  انل  عملا 
ياطخ ُتثثحو  جوب  ُّتفتلاف 

ناملتي انا  نيذللا  ّمكحلا  َبوص 
.ءانع نود  نم  مأ  ْتلعج  ٍةعورب 

: ًترتو ًءا  عمس  انب  اذو 
ةذع ٍةلاش  َكلذو  َّفش ،» ْحتفا  ەاّر  - »

.
751

ةجهبلاو ألا  اعم ، َعنصتل ، ّح 

: ُتلأسف
: باجأف عمسأ »؟ يذلا  اذه  ام  ەاتبأ  ا  - »

امدنع مهرافأ  نوقرغتسملا   جاّجحلا  لعف  امو  .نيَّدلل » ةفوت 
ً

اذكه  س  حاورأ  ّكش  الو   - »
س ةعرو  حاورأ  ةرمز  تنا  اذكهف  قوتي ،

ّ
اوف ْنأ  َنود  مهيلإ  نوتفتلف  ءاغ  مهقط  نولاق  

.انمّدقتتو انيلإ  علطتت  اّنم  عأ  خ  ةتماص 
ً

دلِجلا عبي  ثح  لازهلا  نم  ماسجألاو  ٌبحاش  هجولاو  ناتفّوجم  ناواغ  نانيع  عيمجلل  نا 
.ماظعلا لكش 

.ماّصلا تاظحل  ّدشأ  ّح   ەدسج  رئاس  فاشّلا   اذه  لْثم  نا ع   
752

نوتكْسرأ ّنأ  لاخإ  الو 
: فن ُتلقف  

.
753

« اهدلو دسج  ارام  تمهتلا  امدنع  ملشروأ  اوعاضأ  نيذلا  موقلا  مه  ءالوأ  - »
ىوس انه  حمل  نأ  هْعسَ  مل   OMO ةمل لا  هجو  أرق   نَمو  صوصف  ال  َمتاوخ  رجاحملا  ِتد 

.M
754

فرح 



يردن ةغّرلا ال  ًةذحاش  ادحأ  اذكه  لِحنُت  ْنأ  نكم  ءاملا  ةحئار 
َ

وأ  ةرمث  َجــــرأ  ّنأ  بسح  يذلا  اذ  نَم 
مهنوضغو كاذ  مهلازه  ثعا  ّع  افاخ  لازي  ام  نا  نأل 

ّ
مهعجُ ، يذلا  ام  لءاسأ  تنك  فك ؟

: الاع َخ  ّمث  تَباث ، نيع  هسأر  روغ  نم  سّرفتي  حبش  اذ  وهو  ةتكملا ،
ىأرم اهئاش   نا  ام  حضوأ   هتوص  نر  ّنل  ههجو  نم  هفرعأس  ُتنك  ام  اهبَهوأ »! ةمعن 

ً
اهل  ا  - »

.هجولا َكاّذ 

.
755

يزروف هجو  امأ  ُتدعتساف  لّدتملا  هجولا  ةفرعم  َلما   ّ ْتلعشأ  ةراّلا  ەذه 
: لّسوتف

.اذه يدسج  لازهب  الو  ةَلا  حلا  يدلِج  لحت  لا  ةسالا  ةقلا  ّنلفحت  ال  - »
!« لت نم  َّنفنأت  الو  كناقفارت  ناتللا  ناحوّرلا  ناتاه  امه  نَم  ّْخو  ىرت  ا  َتنأ  نَم  ْلق  

: هُتبجأف
نم ه  قحل  ام  َّل  ىرأ  ذإ 

ْ
ألا  نم  هسفن  ردقلا  نآلا  يكي  َّتم  امدنع  اأ  يذلا  كهجو  ّنإ  - »

.هش
َماللا نسحُ  سلف  ةشهّدلا ، ملتأ   لعجت  الو  اذكه ، مقاروأ  نم  مّع  ام  ئنأ  ا  ْنلو 

: لاقف  .ىرخأ » ةغر  هعادت  نَم 
.لازهلا اذه  يتأ  اهنم  ةكرب 

ٌ
كانه  انءارو  لا   ةرجشلاو  ءاملا  طهت ع  ّزألا  لفحملا  نِم  - »

عجلا انه  رّهطتي  لادتعا ، ال  مفلا  ةوهش  إ  َداقنا  نأل 
ّ

ه ي  امف  لّتري  يذلا  دشحلا  اذه  ّلو 
ةناث

ً. أمظلاو 
قاروأ نم  هي  يذلا  يدنلاو  ةرمّثلا  نم  ثعنملا  جــــرألا  انيف  ذحشت  بّلاو  لألا  ةغر  ّنإ 

.رجّشلا
نع ثّدحتأ  نأ  َمزل  امثيح  ملألا  نع  ثّدحتأ  نو 

ّ
انيف ، ملألا  دّدجتي  ةقلحلا ، انزاتجا  ارارمو ،

.ةجهبلا

امدنع  
756

!« لإ : -» لوق ناحرفلا  حيسملا  تلعج  لا  ةغّرلا  ُتاذ  راجشألا  إ  اندوقت  نحنف 
: هل ُتلقف  .قارهملا » همد  انصلخ 

، تاونس سمخ  دع  ضقنت  مل  لضفأ ، ٍةاح  َبوص  انّدلا  هف  َترداغ  يذلا  مويلا  ذنم  يزروف  ا  - »
انطاترا بّطلا  ملألا  اهيف  دعُ  لا  ةعاّسلا  حت  ْنأ  لق  مثإلا  ةغّرلا   كف  ْتعطقنا  تنا  اذإف 
ضَّوعُ ثح ال  لفسألا  كدجأس   نأ 

ّ
بسحأ  تنك  ةعّلا ؟ ەذهب  انه  َتلصو إ  فكف  ا ،

« .نمّزلا إ 
ّ
نمّزلا 

.بذعلا ءادهّشلا  حْيِش  نم  َبأل  ةنيخّسلا  اهعومد  تداق  لا  ن 
ّ

أرما   َ : - » باجأف
ىرخألا تاقلحلا  نمو  حاورألا  هف  رظتت  يذلا  ْرملا  نم  ْتجرخأ  اهدّهنتو  ةعرولا  اهتاولص 

.ْتجنأ
لعف ٌةردان   نأو 

ّ
اه اّمس  زاعا ال  َبكو  ةّحم 

ً
نم هللا  لت  افوغش  اهب  ُتنك  م  لا  ةزعلا  لمرأ 



.خلا

لمرأ ُتكرت  لا   
757

اجارا نم  ةمشح ، اهئاس أ  ّلظت   ايد  تنا   لا  اجارا  ّنأ  كلذ 
.اهيف

اهيف عَنمُس  ةعاّسلا ، ەذه  نع  ةدعلا  ام   ةمداق 
ً

ةنمزأ 
ً

ىرأل  نإ 
ّ

زعلا ؟ ا أ  لوقأ  ْنأ  دت  ام 
ّيأو ٍتاّب  ّيأ  .ّنهءادثأو  ّنهروحن  ني  ْنأ  تاحقولا  ةسرولف  ءاس  ع  ربانملا  ع  نِم 

؟ اهاوس قئارطو  ةّحور  ملاعت  ّنهمقت  لجأ  نم  َمزل   
758

تاملسم
خاّلا لجأ  نم  َنرغفل  بق ، اّمع  انه  ءامّسلا  ّنهل  ّهت  ام  ءالؤه  سوفّنلا  تافلص  ْتملع  ول  ْنل 

نَم َنجو  رعّشلا ع  تي  ْنأ  لق  نزحلا  ّنهنم  لانسف  دح  ُقباس  عدخ  مل  اذإف  ّنهاوفأ ؛
.نآلا دهملا  دَهدَهُي  

إ نوعلطتي  ءالؤه  عيمج  ل  يدحو  انه  ُتسل  نأ 
ّ
ىرت  َتنأف  ائش  َّع  ََّفخت  ال  أ  ا  نآلاو 

« .سمّشلا َكمسج ]  ] ُبجحت ثح 
نم .أ  انيلها  لقثُس ع  َنآلا  ەركذت  ّنإف  رخآلل ، اندحاو  ەاّنك  ام  ركذتت  َتنك  ْنإ  : - » هل ُتلقف 

،
759

« ەذه َقيقش  ِةرادتسالا  َلما  مُتأ  امدنع  ٍماّأ ، ذنم  امأ  رئاّسلا  اذه  َجرخأ  ةاحلا  كلت 
: ُتفضأو سمّشلا  هُترأو 

عأ عفد إ  ەداشرو  .ەَرثأ  تقملا  ّلا  دسجلا  اذهب  َوه  داق  اّقح  اوتام  نَمل  مهبلا  لللا   - »
عضوملا ّح  قفاس  نإ 

ّ
ه لوق  .انّدلا  م  ْتفرحنا  امثيح  ممِّوق  يذلا  لجلا  لوح  ادعاص  

ويلجرڤ وه  اذكه  مل  نَم  .هنم  امورحم  ّلظأ  ْنأ  كانهو ي  تاب ؛ هف  نوكتس  يذلا 
ْتلصفنا ِذإ  متولم  نارأ  تاعس  لق  ْتفجترا  اهلجأ  نم  لا  حوّرلا  وه  رخآلاو  ەاّإ -  هُترأو  - »

« .اهنع  
 



نوعلاو ةعاّرلا  ةدوشألا 
.انود وسورك  توم  لوح  ةءوبن  ددجلا .» بذعلا  بولسألا   » .اول اد  اتوجانوب  .ةّمتت  نومهّنلا -  )

( .لادتعالا كالم  .ةناّثلا  ةاوغلا  ةرجش 
ائيط انَس  ماللا  لعج  مل 

اعاِ من  اّنك  ماللا  ل  َماللا ، أطأ  ّسلا  الو 
.ةتاؤم ٌحــــر  هعفدت  يذلا  براقلا 

، تّرم تّملا  ودت  تنا  لا  حاشألاو 
ثعت تنا  ةغرافلا  اهرجاحم  نم 

.اّح َياّإ  اهتؤرل  اهتشهد 
: يدح ًصاوم  ُتلقف 

حوّرلا ەذه  تنا  امّر  - »
ردقتس اّمم  أطأ  دعصت 

.
760

ىرخألا حوّرلا  نم  ٍثعاب  ه ، موقت  ْنأ 

،
761

ادراپ  َ نيأ  فرعت  َتنك  ْنإ  لق   ْنلو 
راتعالا ب ريدج  وه  نَم  نا  ْنإ  ْلقو  

« .تارظّنلا نوجدح  نيذلا  موقلا  ءالؤه 
اهجاتب  ْترفظ  دقلو  ٌةدعس  ةلضفلا ، مأ  نسُحلا  اهيدل  قّوفتي  نا  ْنإ  يردأ  لا ال  ققش  ّنإ  - »

: فاضأ ّمث  ءدلا  ملت   اذكه  .پملوألا »
.انَحمالم ّدحلا  اذه  ەَّوش إ  ماّصلا  ماد  ام  همسا ، حبش  ّل  ةمس  انه  نكم  - »

رثكألاو ھبناجب  وھ  يذلا  ھجولا  كلذو  ّيكّوللا ، اتنوجانوب  ، 
762

اتنوجانوب وھ  ًادحاو -  ينارأو  اذھ - 

موّصلاب وھو  روت ، نم  ناك   
763

ھیعارذ نیب  ةسّدقملا  ةسینكلا  نضتحا  دق  ناك  نیرخآلا  نم  ًالازھ 

ادو ه ، غ نثك  ادحاو ، ادحاو  ّس  ، ّمث  «  
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اشانرڤ ذنو  انسلوب  باعث  نم  رّھطتی 
765

ادي ّد  ونيدلاوأ  تأرو   . ردكتي ادحاو  اهجو  َرأ  ملف   ، ةمسّلا نروم  عيمجلا 

طرف نم  غارف  ناغضم ع  امهو   ، فقسألا اصع  ەاصع  دوشحلا  ري  نا  يذلا   
766

وشافنوو
.. عجلا

فرعِل َنا  ام  يذلاو  شطع  نوك ع  نأ  َنود  َدارأ  ام  روف  َب   يذلا  ەشرام  دّسلا  تأرو 



. ءاوترالا

؛ فرعمل ارو  اد  أ  يذلا  ّوللا  ُتهجّتا إ  ەاوس ، ادحاو ع  لّضفو  رظني  نَم  لعف  امو 

حج ّسحُ  ثح  ِهتفش  مسري ع   
767

« اوتنج » اهيش ب ـ امسا  ُتعِمسو  ام  ٍء  مهمهُي  نا 
.ادور ادور  همضق  وهو  ةلادعلا 

: هل ُتلقف 
نحن انيَبغر  اذكه  ُلو  ِكَتوص  يعمسأ  الأ  ثداحم ، ةغّرلا   ەذه  لْثم  ودت   احور  ا  » -

: أدف  « .نثإلا
َلق امهم  نيدم  رو  امّأ  اروم  َكلعجتس  ةاصع و  اهسأر  ُدعَ ع  لمحت  ٌةأرما ال  ِتَدلُو  » -

ُعئاقولا كل  ءتسف  ەذه  شوشو  َكْتأطخأ  ام  اذو  ةءوبّنلا  ەذهب  اهيلإ  بهذتس  .ءوس  نم  اهنع 
أدي يذلا  ددجلا  ّيرعشلا  ّنفلا  ع  ع َ يذلا  كلذ  امأ  ىرأ  ُتنك  ْنإ  ْلق   ْنلو  .ةححّصلا 

.
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"« ّبحلا َرهوج  ِتاردُملا  ءاسّلا  اهتّيأ  " : لوقلا
: لاقف   .« اِّعُم م  هنانَج  مُ ع  امو  ّبحلا ، ەاّإ  همهلُ  ام  نِّودُ  ٌلجر  نإ 

ّ
» – : هُتبجأف

بولسألا نع « نيدع  فن  انأو   
770

وتْغو  
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ثوملا
ِّ

ق ِتقأ  لا  ةدقعلا  خألا  اهّيأ  ىرأ  َنألا  » -

. ەاّإ عمسُ  يذلا   
771

« ددجلا بذعلا 
. ّطق انتاعال  لصح  مل  ام  اذهو   ، مُ يذلا  كلذ  ٍبثك  نع  عبت  متاعاري  ّنأ  فك  ىرأ  َنآلاو 

ودي نم  َتكس  ّمث   ،« لسألا اقراف ب  اذه  ىوس  ىري  نل  دعأ  مهفلا  ذلا  
ّ

باه َدش  نَم  ّنو 
. اعنتقم

طتو  اهتع  عمجتس  ّمث   ، اناحأ ءاوهلا  ااأ   لّنلا  ءاوش  ةتاّشلا ع  رويّطلا  عنصت  امو 
قوّشلاو لازهلا  نم  افافِخ   ، مههجوأ اّنع  حشُم  كانه  اونا  نم  َّسلا  َلّجع  اذكهف   ، دحاو ّفص 

. لا
ّ

به
كلذ يزروف  كرت   ، ەردص ثاهل  ّفخ  امثر  ەّتيل  مو  َنوأني  هقافر  عدف   ، وْدعلا هقهرأ  نَم  لْثمو 

: ًئاق  ، رق ءارولا  َعجرو إ  دعتي  كراملا  لفحملا 
: هتبجأف  ،« ؟  ةناث

ً
كارأ  - «م 

؛ حراطَملا ەذه  إ  دوَعلا  بغر   نم  عأ  نوكت  نل  دوع  ّنلو   ،« شعأس م  ملعأ  - «ال 
«. سؤبلاو بارخلل  اروذنم  ودو   ، موي دع  اموي  خلا  نع  ختي  هف  شعلا   َ ق 

ُ
َرِّد يذلا  عضوملاف 

: لاقف 

رفغَ يذلا ال  يداولا  كلذ  َبوص  ةّاد  ِلذ  اطوم  ُّرَجُ  وهو   
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مثآلا ىرأل أ  ّإ  اّه ! ، » -
امّطحم ەدسج  فلختو  همّشهُت  ّح  عاإلا  نع  ّفكت  الو  اهوْدع  ةّادلا   عُ  ٍةوطخ  ّل  ؛   ادأ

حّضتي ْنأ  لق  اثك  رئاوّدلا  ەذه  رودت  نل  » – : ءامّسلا هيع إ  اعفار  َفاضأ  ّمث   «. عنشأ الو  ةروص 
. هحاضإ نع  ال  زجع  ام  كل 



انج كعم  انه  ءاقلا  ثلا  هنم  خأل  نو 
ّ

اّدج  ٌمث  تولملا  اذه  تقولا   ّنأل  َنآلا  كرداغأو 
.« بنج إ 

اّنع َدعتبا  اذكهف   ، لّوألا ماحتلالا  َف  لانيل  هبخ  عُو   هلصف  نع  اناحأ  ٌسراف  لصفني  امو 
. ناسرفلل َملعم  انّدلا  انا   نيذللا  نيذه  عم  قطلا  ُتقو    ، ەَوطخ ّثح  وهو  يزروف 
ناصغأ تد    ، هتامل عبي  يركف  نا  ام   ، ەَوْدع ناعْت  يانيع  تحارو  اّنع  ادع  راص  امدنعو 

. اههاجّتا ٍةفاطعنا   انمق  نأل 
ّ

ان ةق  تنا  ىرخأ  ةرجش  نم  ةعناو  ةلقث 
غو فّهلتم  راغصك   ، ناصغألا َبوص  َم  يردأ  ال  َخراص  مهيدأ  نوعفري  اموق  اهلفسأ  ُتأرو 

هف اوبغر  ام  الاع  ضرع  مهتبغر  جّجؤي  ل ل  بجُ  سل  نولّسوتي 
َ

ه نَمو  نولّسوتي  رادتقا  يوذ 
. هفخُ الو 

الو تاولصلل  بجتس  لا ال  ةقماّسلا  َةرجّشلا  ٍللق  َدع  انلصَوف   ، همهو نم  اّصلا  اولحر  ّمث 
.عمّدلل

اهنم ةرجّشلا  ەذهو  اهنم  ءاّوح  تلأ  ىرخأ  ةرجش  عألا  ، ف  اهوقت الو  مقط  اوضمإ   – »
ءازب قصالتم  سويساتسو  ويلجرو  انأ  انْمّدقتو   ، قاروألا اذكه ب  ملتي  نا  نَم  يردأ  .» ال  ن

َ
ْتت

. رخّصلا
: ُتوّصلا َفنأتساو 

؛ ىراس مهو  ةجودزملا  مهرودص  سوِت  اولتاق  نيذلا  نوعلملا   
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باحّسلا ءانبأ  اوركذت  - »
َناثلا لزن  امدنع  اقافر  مهذاخّتا  نوعدج  َضفر  ُثح  بّلل  مَهّنلا  نم  اونا  نيذلا  ّيناعلاو 

.
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« نادم َبوص 
. ملأ رمث  نم  اهالت  امو  ەذه  مفلا  ااطخ  عمس  نحنو   ، فاحلا

ّ
ت ىدحإ  نيذاحم  ان  اذكه 

نم لّمأتي  ٍدحاو  ّل   ، ةوطخ فلأ  نم  أ  انمّدقَت  ارْفق  نآلا  حبصأ  يذلا  بردلا  كلذ  دادتما  عو 
.مال نود 

لعف ام  فجترأ  لعج  ءافم  ٌتوص  ملت  اذكه  ،»؟   نكفتم ةثالّثلا  متنأ  نوضمت  نيأ  «إ 
.فئاخ ف 

َ
ٌع ٌناويح 

جّهوت نم  هلع  نا  ام  ِلْثم  ٌندعم  الو  ٌجاجز  نوتأ  ِّيأ  َرُي   مل  ؛  كلذ نا  نَم  ىرأل  أر  ُتعفرف 
كلتف ةحاّنلا  ەذه  نم  فاطعنالا  يف  دوعّصلا  متدرأ  ْنإ  -» : لوق نا  يذلا  نئالا  كلذ  ٍةرمحو 

«. مالّسلا ةاقالم  َدارأ  نَم  قط   
. هعمسِ دشس  نَم  ِلّثم  اروف  َّيذاتسأ  ُّتفتلاو إ  ي  هتؤرب  ُتدقفف 

اذكهف  ، رهّزلاو باشعألا  جــــرأ  ةمعفم 
ً

ءاوهلا  رّطعت  و  رجفلا  ًةّم  راّون  مئاس  ّبهت  امو 
نع ىذش  ي  وهو  ّوجلا  ةحنجألا   ففرب  ُترعشو   ، يبج فصتنم  سملت  حــــب  ُتسسحأ 

.
775

ةهلآلا
: لوق نَم  ُتعمسو 



مهعوج نيذلاو   ، مهَتوهش ماعّطلا  جّجؤي  الف  روّنلا  نم  ك  ام  ةمعن هللا  مهرمغت  نمل  وط  - »
ً.« ادأ ٌلداع 

 



نوعلاو ةسماخلا  ةدوشألا 
. ةّثألا ماسجألا  لش  مسجلا  حوّرلا   خْفن   . ّاسإلا مسجلا  ةدالو   . عباّسلا زفإلا  دوعّصلا إ  )

(. ناّنلا طئاح  َطسو  دسجلا  ةوهش  وعّتم   : عباّسلا زفإلا 
، ءاطإ ال  دوعّصلا  اهيف  لا ي  ةعاّسلا  كلت   تنا 

روّثلا جل  لاوّزلا  ةرئاد  ْتملسأ  سمّشلا  ّنأ  كلذ 
776

. برقعلا جل  اهملسأ  لللاو 
، قوتلا

ّ
ف ضفري  نَم  لعف  امف  اذلو ،

، ەآر ام  نا  امهم  هقط  عبو 
، ةجاحلا زامهم  ازومهم 

قّيضلا ّرمملا  انلخد  اذكهف 
قّيضلا نم  وه  يذلا  ملسلا  رخآلا   مامأ  ادحاو 

. هلاس لصف ب  ثح 
هَحانج قلقللا  خَف  درف  امو 

ُدع ؤرج  الو  ناطلا  ٍةغر   نع 
، امهضفخ دعف  هّشع  ةرداغم  ع 

وبخَت ُدع  نمو   َّ جّجأتت  ْتنا  اذكهف 
جو ْتمسراف ع  لاؤّسلا ، بغر  

.ملتيِل بّهأتي  نَم  ُةءامإ ؛
ببحلا ّنإف أ  اعم  نا  ّسلا  ّنأ  عمو 
: لاقو  ماللا  نع  ّفكل  نا  ام 

: ُتأدو ةقّثلا  لما  ُتحتفف ف   «. اهاصقأ اهَترّتو إ  لا  َكتامل  سوق  ْقِلطُتلف  - »
فك َتركذت  ول  » : باجأف »؟  توقلا ةجاح إ  رعش  امثيح ال  لزهت  حاورألا  لعج  يذلا  ام  » -

نأ
ّ

ان َتركف  ولو  ؛  كشهدُ ام  اذه  َداع   امل   ، ةرمجلا هف  توذ  يذلا  تقولا   ِ  
777

ورغالم ىوذ 
. اس ودس  اعص  كل  اد  ام  ّنإف   ، انتروص ةأرملا  كّرحتت   ةكرح  دأ  يدل 

يوادُم َنآلا  نوك  ْنأ  لأسأ  نَمو  يدانأ  نَم  وه   : سويساتس ْرظناف   ، ةحاّرلا كئاغر  دجت   ْنلو ح 
: سويساتس باجأف   «. كحارج

كل ّدرأ  نأ  عيطتسأ  ال  نأ 
ّ
يرذع  نكلف   ، ةّلزألا راألا  نع  َكتح  انهه   هل  ُتفشك  ْنإ  - »

: أد ّمث   «. الط



. َتحرط يذلا  لاؤّسلا  كل  ءتس  ، ف  اهظفحو امل  ّلتي  كركف  نا  ْنإ  ُّب  ْيأ  » -

، ةدئاملا نع  فرُي 
َ

ع يذلا ال  ماعّطلا  نوك  ام  هشأ  ّلظو  طعلا  ياّلا  ه   ال 
778

اّقن امد  ّنإ 
ياّلا يراجلا   مّدلا  رئاس  لعف  ام  ناسإلا  ءاضعأ  ِلكش  ع  ةردقلا  بلقلا  ذخّتي  

. اهَعنصل
. ّبط ٍءاعو  َللخ  رخآ  ٍمسج  لس   ّمث  هتيمس ، مدع  نُسحَ  عضوم  لي   ًءاقن  دادزي  َحو 

اذه امهداحّتاو  ؛  هنم وه  لزاّنلا  عضوملا  لام  لاّعف  رخآلاو  دّكتي  امهدحأ   ، نانثالا محتل  كانهو 
.اماوق هتّدام  هْتبهو  امل  ًةاح  بهي  ّمث  ءدلا  ختم  

ّ
ا مّدلا  كلذ  لمعلا  ع 

ەذه  نوكت  نّوكتت  ح  أتفت  كلت ال  ّنأ  ىوس  ةتّنلا  ام   احور  تراص  لا  ةلعافلا  ةّوقلاو 

لا ىوقلا  ِقيلختب  أدت  ّمث  ، 
779

رحلا جنفسإ  كّرحتتو  ّسحت  ثح  لمعلا  عفدنت    ، لامتا
.اهترذ لش  

رئاس ةعبطلا   اهل  تدارأ  امثيح  ي  حورتو  بألا  بلق  نم  ةتآلا  ةّوقلا  ەذه  ّب  ا  نت  ّمث 
. ءاضعألا

ملعأ وه  نَم  َركف  ْتعفد  ةطقّنلا  ەذهو   : نآلا ەارت  ام ال  اذه   ، قطان ٌناك  ناويحلا  نم  علط  فك 

اطاترا هل  َري  مل  ذإ 
ْ

، 
780

نكمملا لقعلا  نع  حوّرلا  ههذم  َلصف   ثح  اذكه   ، لالضو ٍهت  كنم  
لمالا نكتلا  نجلا  بسك  نإ  ام  نأ 

ّ
ه ْملعاو  ؛  ةتآلا قئاقحلل  كلق  ْحتفَتلف  ؛  ساّسح وضع  ّيأ 

ًةددج احور  هف  خفنو  ةعبطلل ، ّنفلا  اذه  ّل  اجهتبم  لّوألا  كّرحملا  هلإ  رظني  ّح   ، هّخمل
ّسحُتو و شعت  ةدرفنم  اسْفن  عنْصتو  ٍلاّعف  نم  ِهف  ەاقلت  ام  ّل  وتس ع  ثح   ، ةّوق ةتكم 

. رودت اهتاذ 
صعلا اهجاما  ذّنلا  عنصت  فك  سمّشلا  رظنأ  موزللا  نم  أ  ماللا  اذه  كشهد  ّحو ال 

. ةمْرلا نم  لئاّسلا 

نوم و  دسجلا  نم  سفّنلا  رّرحتت   ، ناّتك نم  اهيدل  ام  ْتذفنسا   
781

سسخال نوكت  امدنعو 
. ةّلاو ةّهلإلا  تعبطلا ، ال  لمحت  اهتردق 

، لق يذ  نم  ىوقأ  ةلعاف  ّلظت   ، كاردإلاو ةدارإلاو  ةراذلا  ّنلو   ، ىرخألا تالملا  عيمج  دمخت  انهو 

ام ناع  ثح   ،
782

نهّنلا دحأ  ةيجع   ةروصو   ، ءاطإ الو  اهتاذ  ءاقلت  نم  سفّنلا  طقس  ّمث 
. اهلاسَم فرعتس 

لعفت  تنا  ام   
783

ةلشملا حورلا  اهلوح  ّعش  ّح   ، ءاضفلا ةفَنتكم 
ً

اهسفن  دجت  ْنإ  امو 
. ةّحلا ءاضعألا 

، هف ةسكعنملا  سمّشلا  ةّعشأ  لعف   ، ّش ٍناولأ  انادزم  حلف  راخلا  اعشُم  نوك  امدنع  ءاوهلاو 
. هف عضومتتل  ةتآلا  ُحوّرلا  ةّوق  نم  اهيف  ام  ه  هغمدت  يذلا  َلشلا  طحملا  ءاوهلا  ذخّتي  اذكهف 

. ةددجلا اهتروص  حوّرلا  عبت   ، تهجّتا ّأ  اهران  عبت  لا  ةلعّشلا  لْثمو 



ةّساح ّح  اهّساوح ، عيمجل  ًءاضعأ  عُتل  نو 
ّ

اه ، 
784

احش دُت  ، ف  اهرهظم اهنم  ّدمتس  نألو 
ّ

اه
. َلا

. لجلا َع  اهعامس  كرودقم  لا   تادّهنتلا  قلطنو  عمّدلا  فرذنو   ، كحضنو ملتن  اذو 
اّنك  « .َتنأ َكِشهَد  ثعا  اذَوهو   ، ىرخأ رعاشمو  بئاغر  نم  انسمل  ام  بسح  لشي  حبّشلاو 

. ىرخأ ةركف  انرطاخ إ  فناو   ، ملا ةحان 
َ

انفطعناو   ، ةخألا ةقلحلا  انغل 
.اهيصقُتو راّنلا  عفدت  احر  عأ  ثفني إ  زفإلاو  انان  رخّصلا  قلطُ  عضوملا  كلذ  ف 

نمو راّنلا  خأ  ُتنك  ةهج  نمف  رخآلا ، دع  ادحاو  حتفملا  بناجلا  بهذن إ  ْنأ  نا ي  اذلو 
. طوقّسلا نم  ااّه  ُتنك  ةناثلا  ةهجلا 

: يدشرم لاق  
ءوم ءرملا  ءخ  ْنأ  ُلا  غلال  نإف 

ّ
ه لا  ةّساح  داق  نسحن  ْنأ  عضوملا  اذه  - «ي  

ەاجّتالا ْتدوارف    
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ةمحّرلا » مظع  ا  لإ   -» : لتلا اذه  َّإ  انت  راّنلا  بلق  نمو   « .همدق
. ةّق ةغر  هلإ 

. َتاهو كلت  يرظن ب  اعِّزوم  دق َّ اهيلإ و  علطتأ  ُتحر  احاورأ  بهللا  ةنسلأ  ُتأرو ب 
: الاع موقلا  َفته   ، ةخألا لتّلا  تامل  َدعو َ

.اضفخ مهلترت  اوفنأتسا  ّمث  ، 
786

 !« ًجر فرعأ  - «ال 
اهلاصوأ ْتَسحأ   لا  سله  تدَرط ْ اهنمو  ةاغلا  اناد   ْتق  » : ةناث

ً
اوفته  هنم  اوغرف  امدنعو 

.«
787

سوني ّمس 
ةلضفلا هضتقت  ام  ففع  اونا  ٍلاجرو  ٍءاس  ِءامسأ  فاتهلا  ەدعَ  نمو  مهءانغ  نودواع  اونا  ّمث 

. جاوّزلا فرُعو 
لمدنت  ، ةجلاعملا ەذهو  ءاذغلا  اذهــو  ؛  مهقرحُت راّنلا  تنا  املاط  لصاوتي  عيّصلا  اذه  ّنأ  دقتعأ 

. فاطملا ةمتاخ  مهحارج  
 



نوعلاو ةسداّسلا  ةدوشألا 
. ەودسفأ وأ  ەوزواجت  نَمو  ّبطلا  سوماّنلا  اوقرخ  نَم   : دسجلا تاوهش  ءارو  نيداقنملا  اكوم  )

( .لاناد ونرآ  روداولا  رعاش  عم  ءاقل   . ّنغ ودغ  رعاّشلا 
وطخن اّنك  زفإلا  افش  ع 

بّطلا َيذاتسأو  رخألا  دع  ادحاو 
؛» ئاصنب عافتنالا  ْصرحا ع  :ً - » ارارم دّدري 

، َّتك مُ  حفلت  سمّشلاو 
لِّوحُت اهعاعشب  تنا  ُلق  نمو 

؛ ضاب ةّوامس إ  ةقرز  نم  برغلا  لما 
راّنلا ةلعش  لعجأ  ُتنك  هعنصأ  يذلا  ّلظلا 
ةمالعلا ەذه  نم  ٍثعاو  ًةرمح  رظّنلا  دادزت  

. نوركفتي برّدلا  موقلا   بلغأ  َحار 
: لئاق اوأد  دقلو  ّع  نوملتي  اذه  مهلعجف 

مدع امود ع  صح  اوعاطتسا ، ام  ردق  ّم  مهضع  انَدو  »؛  امهو دسجلا  اذه  ودي  ال  - »
. راّنلا هف  مهقرحت  يذلا  عضوملا  ةحرام 

أمظلا قرح  يذلا  انأ  ْبجأ   ، ءاح نع  امّر  ل  ؤطات  نع  نَخآلا ال  َدع  س  نَم  ا  تنأ  » –
. ناّنلا بهلو 

. ءاملا درال  ّويثألا  وأ  ّيدنهلا  نم  اهيلإ  أمظأ  اعمج  ءالؤهف  يدحو  ةعفان  
ً

كتباجإ  نوكت  نل 
؟» توملا لئاح  عقت   ْنأ  ِلق  نم  سمّشلا  مامأ  اطئاح  كمسج  َعنصت  ْنأ  َكل  ّأت  نيأ  نم  انل  ْلق 

فصتنم ؛ ف  ذئَتظحل هُتيأر  ٌدهشم  انا  عس  مل  ول  بجأس  ُتنك  انأو  مهدحأ  مل  اذكه 
. مهسّرفتب انأ  ُتذِخأ  نورخآ  موق  ءالؤه  لقأ إ  ةهتلملا  قّطلا 

. زجوملا لفحلا  اذهب  حرف  ضعلا  اهضع  َمثلل  عراسُ  حاشألا  تأر  َرخآو  ٍبناج  نمو 
اهقط فرعتل  امّر   ، ەاوفألا ضعلا  اهضع  سمل  ذإ 

ْ
نوللا  ةنادلا  اهباوط  لامّنلا   لعفت  اذكه 

. اهعلاط اهل  خ  ام  وأ 
: ەاوق ءلم  ٍدحاو  ّل  فتهي   ، وألا تاوطخلا  مهنب  لصفت  ْنأ  َلقو   ، قداّصلا مهباحرت  ّفك  ْنإ  امو 

: لّوألا جفلا 
: اّثلاو  «، ةروماعو مودس  - »

.« اهتوهش ءطو  روّثلا  لِقُل  ةّشخلا " ةرقلا " فوج    
788

سا لخدت  - »



جلّثلا نم  اراه  اهضع   ، ءارحّصلا ىرخأ إ  ٌباأو   
789

نافر لاج  قلاقللا إ  باأ  قلحت  ام  ّمث ،
قباس إ  ا  نودوع  ث 

ّ
م أت  ىرخأو  حورت  ةرمز  تنا   ، سمّشلا حفل  نم  رخآلا  ضعلاو 

، لئاسم وؤاج  نيذلا  كئلوأ  لق  نم  ام  ّم  بقاو  ؛  تاخ نم  مهبساني  ام  ، و  مهدشانأ
. امسِل بّهأتلا  لا  اودو 

: ُتأدف  ، تّرم ەذه  مهتبغر  ُتظحال  ُتنك 
الو ةعنا 

ً
ضرألا  َقبت ع  مل  اضعأ  ْنإ   ، رخآ وأ  اموي  مالّسلا  ةلاح  لانت  ْنأ  ةقّثلا  اهؤلم  احاورأ  ا  » -

. اهلصافم عيمجو  اهمد  قفارت  ل   ءاخ 
افلا  َيدسج  ّسلا  قيفّوتلا   اذه  لانتل   ًةدّس  ّنو   ، عأ ّلظأ  ُعلا ل ال  إ  انأ  ٌبهاذ 

. مملاع
ِتعسو لاو  اّح  ةمعفملا  ءامّسلا  ملقتس  ْنأ  عو  ٍةع  مئاغر  مظعأ  رُت  ْنأ  عو 

. هل نولا 
امو »؟  اهَروهظ مل  ًةريدُم  ىأنت  لا  ةرمّزلا  ەذه  نَمو   متنأ  نَم   ، احفص كلذ   َنّودأل  وّخ ،

، ّحولا اجلا  هعط  ةنيدملا  دف إ  امدنع   ، هتوص هنع  ختو  بَجعلا  ەّوتو  جلا ّ برطض 
، ةبلا بولقلا  دمخ   ام  ناع  يذلا  بَجعلا  مهلاز  امدنع  ْنلو   ، حَبش ّل  رمأ  نم  نا  اذكهف 

: لاق  ةلهو  لق  لأس  يذلا  كلذ  ّنإف 
ةهجولا ْتدعتبا   لا  ةرمّزلا   ! انملاع كرورم   هلع  اسِّرمتم  توم  لضفأل  أّهتت  ذإ 

ْ
َكطَغأ  ام  » -

نإ
ّ

مه  :
790

« ةلملا « ـ دُ ب ەرفظ  موي  ق   لعج  يذلا  أطخلا  كلذ  ْتكترا  ِتنا  ةلاقملا 
: خراص نوضم 

. ناّنلا َعسل  يزخلا  كذُمو   ، َتعمس ام  مهسفنأ  نيدُم   «، مودس - »

انْدقنا إ مئاهبلاو  لا  سومان  ْعبن  مل  نأل 
ّ

ان ْنل   ؛
791

سوتيدورفامره انتيطخ   تنا  نحنو 

.
792

ةرقلا فوج  ًةرق   تراص  لا  َكلت  مسا  فتهن  نحنو  قفن  انراع  ًةداف    ، انتوهش
انأو ٍتقو  نم  كلذل  دع  ملف  ءامسألا  انفرعت  ْنأ  َتدرأ  ام  اذو  انلئاعفو  انااطخ  فرعت  َت  نآلا 

. ردقأل ُتسل  اهلوق  ع 

لولح ق 
ُ

لَب ّإ  ْمدنأ  مل  ّأل  رهّطتأ  انأو   ،
793

نغ ودغ  انأ  وصخ  َكتبغر  رأس  ْنلو 

اذهكف  ،
794

سوغروكل بضغ  ماّدق  امهّمأ  اأر  امدنع  َنبإلا  كنيذ  رمأ  نم  راص  امو   «. ةعاّسلا
مظن وقاف   نَم  ِّل  اأو  َنا أ  ْنَم  مسا  َركذُ  ُتعمس  امدنع   ، ةأرجلا امهعراضأ   مل  ْنو  ُت ،
َأ هنم  وندأ  نأ  َنود   ، ًط هلإ  علطتأ  انأو  ُت  ملتأ  وأ  صأ  نأ  نود  نمو  ؛  ةذعلا ّبحلا  راعشأ 

. راّنلا بس 
. ثّنحُ سل  يذلا  َمَسقلا  اّدؤم  هتمدخ  افتأ   ْنأ  هلع  ُتضرع  يرظنب  هلمت  نم  ُتعش  امدنعو 

: لاقف 



ْنأ  
795

يل ەام  ردقت  تاهيه  ثح  حضولا  نمو  ذافّنلا  نم  وه  ارثأ   َّ فلخُتل  هَتلق  امِ  نإ 
ّ

ك - »
. هسمطت

تلقف  « .تارظّنلاو كمال  كتّبحم   نع  فشكت   كلعج  ام  ْلقتلف  لوقلا  قدْصت  َتنك  اذإف 
: هل

ش انَب  لاقف    « .ةثيدحلا انتغل  ْتَق  املاط  ازع  اهدادِم  ّلظس  لا  ةذعلا  كدئاصق  نإ 
ّ

اه » -
: همّدقتي حبش  إ 

. ّمألا انتغل  عَبألا   ةجاّنصلا  وه  نا  عبصإلا  هلإ  كل  شأ  يذلا  اذه  ّنإ  ا أ ، - »
796

. ّومللا كلذ  هلع  نولّضف  محلا  ارات  ٍدحاو  ل  َقاف  ّنلا  تااورو  ةموظنملا  تابألا  ف 
ّنفلا َتوص  اوعمس  ْنأ  لق  مهيأر  اذكه  نوغوصو   ، ّقحلا نم  أ  ةعّلا  نوعمسل  نإ 

ّ
مه

. لقعلاو

هقاف فوأ 
َ

ر ٍتاوصأ  لضفو   ، رَخآ إ  ٍناسل  نم  حيدملا  ەولزجأو   ،
797

وتْغ نومدقألا  َرثأ  اذكه 
. ّقحلا رعاّشلا  اخأ 

اسئر حيسملا  ـي  عّ ُثح  ريَّدلا  كلذ  دعصت إ  ْنأ  كل  حيي  يذلا  مظعألا  لضفلا  معنَت  ُتنك  اذو 
هف دعن  مل  يذلا  ملاعلا  اذه  هلإ   جاتحن  ام  ردق   «... يذلا اناأ  ا  جأ « نم  همامأ  ُلْتاف   ، عمْجملل
ُلعفت  ام  رانلا  الت   هناج ، إ  نا  َرخألا  لاجملا  حسفُل   امّر  مث ،  «. ةلزلا ع  نرداق 

. ةكمس ءاملا 
. اعد اماقم  ذفلا 

ّ
ِهمسال  ءّهت  بغر  ّنإ  هل  ُتلقو  ه،  َّع  راشأ  نّمم  ُتوندف 

نأ درأ  الو  ال  ردقأ ، ال  ّح  يردص  حل  ذهملا 
ّ

ب كلط  ّنإ  » 
798

رطاخلا َوفع  لوق   أدف 
رف علطتأ إ  احرفو  املا  َونج  اّمتغم إ  ُرظنأ   ، اا اّنغم  م  يذلا  ونرآ  انأ   ، كنم صلمتأ 

. مداقلا
ّمث  « .لأ ةسانملا  ةظحللا  ركذتت   ْنأ   ، ملسلا عأ  كدوقت   لا  ةردقلا  ەذهب  َكفلحتسأ  نآلاو 

. مهرّهطُت لا  راّنلا  تخا  
 



نوعلاو ةعاّسلا  ةدوشألا 
دوعّصلا  . ّرألا سودرفلا  كالم   . راّنلا طئاح  زاتجا   . ناّنلا قاخا  نم  فاخ  ناد   . ةّفعلا كالم  )

ث
ّ

ءاثال ةلل   . ملتي ويلجر   . ّرألا سودرفلا  ةتع   . لحارو ةئيل   . امالحأ ىرو  وفغ  ناد   . خألا
ناسن 1300.) ءاعرألا 13  حصفلا ع 

اهتّعشأ َلّوأ  سمّشلا  لسرت  امدنع  املثم 
، اهئرا ُمد  َقهأ  امثيح 

،
799

ناملا جب  َتحت  ويإلا  طقس  ةظحل 
َ

، جنلا ەام  نّخس  ةعساّتلا  ةعاّسلاو 
، هلاوز روط  راهّنلاو   ُتقولا ، نا  اذكهف 

. هحرف لما  كالملا   انل  رهظ  امدنع 
: ادشُم ءاّشلا  ناّنلا ع  جراخ  فق  نا 

800
!« مهــلق ةرهاّطلل  وط  » -

. لا تاوصأ  ه  قاحللا  ىوقت ع  ٍتوص ال 
دشانألا نع  مناذآ  اوّمصت  الو  ق 

ُ
اهوجِلتل  : راّنلا هعسلت  ْنأ  نود  نم  دعأ  م  ْنأ  ٍدحأل  : - «ال  ّمث

ةفحلا ه   َلأ  نَم  لْثم  هتامل  ُتعمس  ذإ 
ْ

ُتف  انوند  امدنع  انل  لاق  اذكه   «. كانه ةلاعتملا 
. اّح

اهتيأر  لا  ةلا  ماسجألا  ةّوق  لّختأو  راّنلا  إ  رظنأ  انأو   ، تمومضم ّيد  امأ  ُتددمف 
. اهلخاد

: ويلجر لاقو   نايّطلا  َيادشرم  َّإ  َتفتلاف 
ُتسحأ لف  ْركذتتلف ! الأ  ْركذتتلو ،  «. توملا ال  ْنل  باذعلا  انه  نوك  ْنأ  نكم  ُّب  ْيأ  » -

ْدأتتلو نم هللا؟  وندن  نحنو  َنآلا  كلجأ  نم  لعفأ  امف  مالس 
801

وج  رهظ  ك ع  دوعّصلا 
. ةدحاو ًةرعش  َكنم  عت  نلف  لوح ٍ فلأ  ناّنلا  ەذه  بلق  َتمقأ   ول  نأ 

ّ
ك

فرط ل  كدب ،  ، َكسفنب رمألا  تختلو  اهنم  ُندتلف  وق  كعدخ  ْنأ  َتشخاو  َثدح  ام  اذو 
. كث

ام َفالخ  ارَّمسم  ُتثبل  نأ 
ّ
َدب   «. اّنئمطم اهلخداو  َلاعتو  انه  نم  ْرُدو   ، ةشخ ل  نم  َنآلا  ِدّرجت 

. يمض َّع  هلم  نا 
: ٍبارطضا ضعب  لاق  ،  ، ةكرح ال  ادماج  ويلجر  آر  امدنعو 

.« طئاحلا اذه  ّإ  تاب  َكنب و  َقبي  مل  ّب  ا  ْرظنا  » -



،  ح هسافنأ رَخآ  ظفل  وهو  اهيلإ  علطتو  سوماب  مسا  َعمس  نإ  ام  هيع 
802

سث  َحتف  امو 
عمسأو مكحلا  يدشرم  رظنأ إ  انأو  ةنويل  بالص إ  تلّوحت  اذكهف   ، ءامّدلا ةرمح  توّتلا  غبطصا 

. يرافأ معتي   ّكفنا  ام  يذلا  مسالا  كلذ 
: لاقو  هسأر  ّزه  ّمث 

. ةحاّفت هغت  غصل  مسبن  ام  َمسبا  ّمث  ؟» ، حراطملا ەذه  نَوأ    ! اذه ام  » -
. نثإلا نحن  اننب  ًط  راس  يذلا  وه  ەءارو  أ  نأ  سويساتس  اجار   ، راّنلا امأ إ  ذفن 

َ
ّمث 

ّل اهعس  قوف  امطرفل  دَّتأل  ّغملا  جاجّزلا  َلأ    ول  تّنمت  نإف 
ّ

اهلخاد  ُت   امدنعو 
. ساق

: ًئاق  ، تاب نع  مل  ّكفني  ، ال  رزاؤيل ببحلا ، ناو أ 
«. ا هيع َنألا أ  نم  نأ 

ّ
» -

ەدنع أدي  يذلا  عضوملا  انجرخ   هلإ  ءاغصإلاو  رخآلا ، بناجلا  توص ٌ  هلتاب  انيدهي  نا 
. ءاقترالا

اّق  ، كانه اعطاس  نا  يذلا  روّنلا  اعتت   ْتأد  تامللا  ەذه  ، 
803

« أ مرا  نَم  ا  اولاعت  »
. ەاؤر نع  ّح  ُتزجعف  َرهب  ثح 

: توّصلا فاضأو 
هلودس مالظلا  َرُي  ْنأ  لق  متاوطخ  اوّثحتلو  قوتت 

ّ
اوف الف  دوع  لللاو  ىأنت  سمّشلا  يذ   » -

اهيف ُّدص  سج  نا  لا  ةهجلا  نم  رخّصلا  َع  امقتسم  دعص  جهّنلا  كلذ  نا   «. برغلا ع 
. َنآلا ةئطاولا  سمّشلا  ةعشأ 

ّ
امأ 

. ََّكح ءاروو  ارو  سمّشلا  بورغ  التملا  َظ  رعشأ  ّح  ٍتاجرد  عض  اندعص  ْنإ  امو 
ذخّتإ  ، ەزونك فا 

ّ
ة
َ

لللا  ضرْعو  ادحو  انول  فارطألا  املا  هئاضف  قفألا   ذّختي  ْنأ  َلقو  ٍذئنآو ،
. ادُعص ّملا  ةذللاو   ةردقلا  نم  انْتَدّرج  لجلا  ةعبط  ّنأل  اشارف  هل  تاجرّدلا  ىدحإ  نم  اّنم  ّل 
اذإف  ، دوعت ش ْنأ  لق  ذلا 

ّ
ىر ، ع  ةزّفحتمو ةع  تنا  امدع   ، ءودهب ّجت  تاعلا  فقت  امو 

عيطقلا ةحار  عو  اهسرح  اهيعار  دنس  ەاصع  عو  سمّشلا  حفلت  امثيح  ةتماص 
ٌ

ّلظلا    
اهمهدَت ْنأ  َفوخ  دّصو   ، هجاعن برق  ءودهلا  امعنُم  ءارعلا  هتلل   م  اّرلا  لْثمو   ، رهس

نم ةقهاّشلا  ةرخّصلا  انيلع  قبطُت   ، َيعار لْثم  امهو  ةعلا  انأ   ، ةثالّثلا نحن  اّنك  اذكهف   ، شوحولا
. بناج ّل 

اّمم َعطسأو  َأ  موجنلا  ىرأ  ُتنك  سلا  رّلا  اذه  ْنل    ، للقلا ّإ  انلوح  ىل  نكن  مل  كانه  نم 
َلق ٍثداح  ءانأ  انتأ  ام  الاغ  يذلا  موّنلا  موّنلا ، بلغ  اهيلإ  ارظان  يرطاوخ  ّجأ  انَو  ؛  ةداعلا  

. هعوقو

ودي ع يذلا  لجلا  ةورذ  قّلا ع  ةحان 
َ

عملت   
804

ايك اهيف  ْتأد  لا  ةعاّسلا  نأ  
ّ

ه دقتعأو 
ةضور و ودعت   رمعلا  لتقم  ةلمج   ًةاتف  مئاّنلا  ىري  ام  ُتأر    ، ةّحملا رانب  ًعتشم  ماودلا 



: ةّنغم
ً

لوقتو  رهّزلا  فطقت 

نم عنصأل   تلمجلا  َّيدب  وح  لوجأ  نأو 
ّ 805

ةئيل
َ

دأ  نأ 
ّ
ْملعلف  سا  ةفرعم  دارأ  نَم  - »

. للاأ رهّزلا 

اهماّدق ةسلاج 
ً

ّلظت  ل  ادأ  اهتآرم  قرافت  ققش ال   
806

لحار ّنلو   ، آرم مامأ  جهتبأل  انه  ُنّتأ 
ف 

اهروَُ ؛  َّّك نّزأ  ْنأ  انأ  ّبحأ  ام  تلمجلا  اهييع  ةآرملا  لّمأتت   ْنأ  بحت   . راهّنلا ةاحس 
َ

« .يرو لعفلا  انأو   رظّنلا ،
نع ٍدع  َغ  اومان  نونوك  امدنع  ّصخألاو  رثألا  عئار  نفاسملا  ع  اهل  لا  رجفلا  راونأو 

َمظعلا ّيذاتسأ  ىرأل  ُتضهنف  موّنلا  لَاز  انأو   ، بناج ّل  نم  برهت  تاملظلا  تنا   ، مهلم
. ًْق َضهان 

عورف َب  صرحلا  غلاب  اهنع  نونافلا  لا  ثحي  لا  ةّنجلا  ةهافلا 
ُ

ەذه  كَعوج  مويلا  عبشُس  » -
. اموي ةداعّسلا  ەذه  لْثم  ْتداع   ةّده 

ً
ركذأ  الو   ، تامللا ەذه  ويلجر  لاق    «. ةثك راجشأ 

حانج ّسحأ  ُتنك  ةوطخ  ّل  و  ُعلا ، وك   نم  ةتآلا  ةجهبلا  ْتفاضنا إ  ةجهبلا  ەذه  ّل 
. ناتبْي 

: لاقو   ، ع انيع  ويلجر  سّرفت   ، تاجرّدلا رَخآ  انْغلو   ، ەْأ ملّسلا  انيقترا  امدنعو 
. دَعأ هف  ّبتأ  ْنأ  انأ  ردقأ  ًحم ال  نآلا  َتغلو  ةّدألا  رانلاو  ةنمّزلا  رانلا  ُّب  ا  َتأر  » -

. ةرعولا ةردحنملا  قرطلا  َجراخ  َت   ، كل ًلد  كّتم  نم  َنآلا  ِذخّتاف  ولعو  ّف  انه  َكُتدق إ 
ضرألا اهتبُت   ، تاجّشلا يذ  رهّزلا ،  اذوه  بشعلا ، اذوه   ، كنبج ةجاّهو ع  سمّشلا  يذ   

. نوع ِنودو  اهتاذ  ءاقلت  نم 
وأ حــــس  ْنأ  َكلف   ، امهئاب كلإ  اتءاج   ناتللا  ناترحاّسلا  نانيعلا  ةجهبلا ، ةاغ  أت ،  امثرو 

. كانهو انه  ّمتت 

ّأ ةصعملا  نم  نوكسو   ، ملسو ٌمقتسمو  ٌّرح  َنآلا  كرارق   ، ةراشإ الو  ًوق  نآلا  َدع  ّم  ْرظتت  الف 
. كتئشم لمعت 

.
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للإلاو جاّتلا  َكلع  علخأ  انأف  اذلو 
 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةنما ةدوشألا 
علا  . حاّلاو ەاملا  ّفت  ةدّسلا   . ةدّس روهظ   . يل رهن   . ةّهلإلا ةاغلا   . ّرألا سودرفلا  )

( .ءارعّشلا دشانأ  ذلا  
ّ

ه
ةّهلإلا ةاغلا  فاشكتسسا  اغار  

فِّطلُت لا  ةعنالا  ةفثلا 
، طح اهب  امو  ءانلا ، راّهنلا  َراونأ  نيعلا   

ءاطإ ال  ءاّشلا  ُترداغ 
فّلا كلذ  ىدهلا   ُتشمو 

. بناج ّل  نم  اهاذش  هتت  ثعت  يذلا 
جو قلت ع  ْتضمو 

ّغتت ةففخ ال  ةحفن 
. ةققّرلا مئاسّلا  لعفت  اّمم  أ  سملت  الو 

ناصغألا تنا   ، ةفجارو ةيجتسم 
ً

؛ هلالظ وأ  سّدقملا  لجلا  كلذ  لأ  ثح  لمت إ 
راطألا لصاوتل  اهتماقتسا  ظفتحت  تنا  نأ 

ّ
اه دَب 

. عيفّرلا اهّنف  ةسرامم  اهتورذ  ع 
قاروألا ةّنغم ب 

ً
لقس  تنا 

لا مئاسّلا  وأ  حفلا  اهؤلمو 
. راجشألا ففحل  اعجرت  اهسسه  نا 
، ەاوس نصغ إ  نم  مغّنلا  لقتي  اذكه 
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ّاك ءاش  دنع  تارنّصلا  للخ 

. وكوّسلا حار  سولويإ  قلط  امدنع 
. ُتجلو َنيأ  نم  ىرأل  ُتدع  امف   ، ةقتعلا ةاغلا  كلت  ادع   ْتلمح  دق  ةلّهمتملا  َاوطخ  تنا 

. هتفض ةماّنلا ع  باشعألا  راسلا  ةحان 
َ

حت  هتاجم  تنا  ضع ط  ٌلودج  اذَوهو 
ء، ع ّيأ  ّختت ع  لا ال  ةقارقّرلا  ەاملا  ەذه  مامأ  اركع  ودس  ەام  نم  ضرألا  ام ع  ّل  ّنإ 

الو كانه  اهتّعشأ  لت  نأ  سمّشلل  عَدت  لا ال  ةّدألا  لالظلا  ەذه  تحت  نوللا  ةبا  يرجت  اهنوك 
.رمقلل

امو كانهو ، ؛  ةثك ٍةرهاز  ٍنوصغ  ِتاعنت  ًّمأتم  لودجلا  نم  َدعأ  ارظن  ُتلسرأو  َّدق  ُتسحف 



ْترهظ   ، ىرخأ ةركف  ل  نع  بجعلا  تارامأ  نم  ەثُي  ام  ءرملا  فرح  ام  ء  ةّرغ  رهظ ع غ 

. اهل اهــرد  زّرط  نا  يذلا  رهّزلا  نم  ائش  ّغت  امف  ُفطقت   
809

ةدحو مت  ةدّس 
: اهل ُتلقف 

، دهاش ُخ  بلقلا  امئاد ع  وه  يذلا  ىأرَملا  كنم  ُتقّدص  انأ  ْنإ  ةّحملا  عاعش  أفدتت  ًةدّس  ا  » -
. ّنغُت ام  عمسأ  ْنأ  ّسيف   لودجلا  اذه  انهه إ  ِتتأو  ِتلّضفت  ول  اذّح 

امو  «. عيّلا  َ ْتعاضأو  اهّمأ  اهْتعاضأ  ثح  ناملاو  دهعلا    
810

انرزوب كذُتل  نإ 
ّ

ك
َلق ًةوطخ  مّدقت  ْنأ  دات  الو   ، ضرألا ع  قلت  و  اهيمدق  ةّماض 

ً
صقرت  امف  ٌةأرما  ريدتس 

لْس ءارذع  نوكت  ام  هشأ  تناو  ەرَمحأ  عو  رهّزلا  رفصأ  يوحن ع  ْترادتسا  اذكهف   ، ىرخألا
يذلا عملاو  بذعلا  اهتوص  ّلتأ  ُت  ثح  ّم  ْتندف  اجرل  تاجتسا  دقلو  ؛  ارَفخ اهييع 

. هف انونكم  نا 
. اهييع ةِهب  َّع  ْتداج  ، ح  لمجلا لودجلا  كلذ  ءام  بشعلا  لسغ  امثيح  ْتراص  ْنإ  امو 

. ةداع اهنبا ع غ  اهَحرَج  امدنع  سوني  َيع  نم  َّعش  اذهك  ارون  ّنأ  بسحأ  ال 
ضرألا ەذه  تي ع  اّمم  أ  نوللا  مَزِح  نم  اهيدب  زفضت   ، رخآلا ءاّشلا  ع  ةمسا 

ً
ْتفقو 

. روذ ال  ةقماّسلا 

فق يذلاو   ،
811

سسرزإ َع  ثح  لندرّدلا  ّنأ  دقتعأ  الو   ، ثالث تاوطخ  اننب  رهّنلا  َدعا 

اّمم َأ   ، سودبأو سوتْسس  مرعلا ب  هجوم   
812

نال
ْ

رد نم  ەْرلا  نم  َل   ، ناسإلا َءالخ  احا 
. ذئتعاس ّقشي  مل  نأل 

ّ
ه لودجلا  كلذ  ّم  ََل 

: ْتأدو
ضع ّنإف  لل  اّشع  نوكل  راتخملا  ناملا  اذه  ةمسبم   فقأ  نألو 

ّ
ّوتلل  َنولصاو  نأل 

ّ
م - »

ْنأ ردق   
813

 " َتحرفأ نإ 
ّ

َك رومزم " نم  أ  ارون  ّنل   ، ةشهّدلا تارامأ  ّكش  الو  ملع  عبطت  ةر 
. باض نم  ملوقع  فنتك  ام  عشق 

ّل بجأل ع  ةّهأتم 
ً

ُتئج  انأف  ؟  دملا ّم  عمس  ْنأ  دتأ  َتوجر  نَم  او  امُدق  رئاّسلا  اّهيأ  َتنأو 
. كتلئسأ
: ُتجأف

: تباجأف  «. ەذهل ةفلاخم 
ً

ْتَوُر   ةعقاو 
ً

 ، اثيدح اداقتعا   َّ ناضحدل  ةاغلا  توصو  ەاملا  ّنإ  » -
. كيع غ  يذلا  باّضلا  درطأسو   ، ةلاّشلا ەذه  َكَجع ع  ثي  ام  أ  نيأ  نم  كل  لوقأس  » -

َناملا اذه  هَهو  كلذ  لجأ  نمو  اِّخ  ناسإلا  َقلخ  هتاذ  ِەدرفم  ءيرمتس  يذلا  سألا  خلا  ّنإ 
. ّيدأ ٍمالس  ةنامض 

َ

هّلا كحّضلا  باذع  و  ٍءا  إ  َبلق  هتيطخو   ، ناملا اذه  هتماقإ   َزجوأ  هتيطخ  هّنل 
. حارمملا َوهللاو 



س إ يذلاو  ةسالاو  ُءاملا  لفسألا  هثفْني   يذلا  ركعلا  كلذ  نم  ر  ُّيأ  َناسإلا  لاني  الكف 

اّملو ؛ 
814

هتباّوب نم  ًءادتبا  هل  كاذ  نم  اصلاخ  ءامّسلا  َبوص  لجلا  اذه  َقمس   ، ەدهج َردق  ةرارحلا 
ّنإف  ، ام عضوم  ةقلحلا   تمصفنا  اذإ  ّإ   ، لّوألا كِّرحملا  ندل  نم  ذتجم 

َ
ا انه  ارئاد  هل  ءاوهلا  نا 

؛ ةفثلا ەراجشأ  ّهي  باغلا  لعجتو   ، ءاوهلا ةّيحل  هل  حتفملا  ّولعلا  اذه  مطترت   حــــّلا  ەذه 

؛
815

هنارَود اهي   حوري  يذلا  ءاوهلا  اهتاردق  معفت  ثح  ةّوقلا  نم  اهب   ةحوفلملا  ةتّنلاو 
ةعّونتم ّش  ٍتاتان  نع  ضّخمتت  اهئامس ، لضفو   ، ةردق نم  اهيدل  ام  بسح  ىرخألا ، ضرألاو 

. تاملا
. ةرهاظ ٍةرذ  نود  نم  كانه  ومني  اتان  ىرن  ْنأ  اذه  انفرع  دقو   ، شهدم نم  امف  هلعو 

فَطقُت لا ال  ِةهافلاو  روذلا  عاونأ  عيمج  ٌّيرث  َنآلا  َتنأ  ثح  كَراملا  فّلا  ّنأ  فرعت  نأ  و 
. رخآ ٍنام  ّيأ   

وأ اناوفنع  دادزي  رهن  لْثم   ، ةدولا هْتفّثك  راخ  نم  يذتغ  عبي  نم  سجي  ىرت ال  يذلا  ءاملا 
هكس  ام  َّل  ەدحو  ةئشم هللا  نم  ّدس   ، ّيدمو نمآ  عبن  نع  ءاملا  اذه  ردص  ل  ؛  صقني
؛ و ماثآلا ىركذ  ركفلا  نم  وحمت  ةردق  ًّمحم  بناجلا  اذه  نم  يرج  نإ 

ّ
ه ؛  َتهرافلا هَتانق 

. هتانسح ِّل  ىركذ  هل  دعُ  رخآلا  بناجلا 

: هَناج ال  نم  ْب  مل  ام  هلوعفم  ىّدي  الو   ؛
817

ْيونيإ وه  كانه  نمو   
816

يل وه  انه  نم 
نع كل  فشأ  ْنأ  نود  نم   ، هَّر َبر  َنآلا ال  دجو  كأمظ  ّنأ  عمو  ؛  رخآ قاذم  ّل  قوف  هقاذمو 

ُتزواجت ام  اذإ  ارْدق  كدل  ّلقس  ال  ّنأ  بسحأ  الو  ؛  كل ةمركت 
ً

حّلا  نعمأ   انأ  اهف   ، دملا
. ُتدعو ِه  ام  َكاّو 

ع ناملا  اذهب  اوملح   ، ةداعس نم  ه  َلفح  امو  ّهذلا  علا  اوّنغ  نيذلا  ءارعّشلا  ادق  َّلعلف 

. سوسانلا ةورذ 
قيحّرلا وه  انه  ءاملاو  ؛  رامّثلا عيمجو  ّيدألا  عيّلا  انهو   ، ةءالا ةاغ  لا   لصأ  نا  انه 

. دحاو ِّل  ناسل  ه ع  ّغتملا 
َنياعأل ُّتفتلا  ّمث  ؛  ةخألا تامللا  ناعمسَ  امهو  َمسبم  امهُتيأرو   ، ةأجف َّيرعاش  ُتردتسا إ  ّمث 

. ةلمجلا ةدّسلا 
 



نوعلاو ةعساّتلا  ةدوشألا 
جُُّلا .ّاحوّرلا  بكوملا   . ماهلإلا تاّر  ةاجانم   . سومو ءافم  رون   . يل رهن  دادتما  ةسم ع  )

( .دعّرلا  .« نوفغلا اهّرج « لا  ةعلا   . ةحّنجملا تاناويحلاو  نوعو  ةعرألا  خيّشلا   . ةعّسلا
، كاذ اهمال  نم  ادلتام  ْتغرف  نإ  ام 

: لو ٍةأرما  نت 
ّ

م ْتلعج  ّح 
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« مهااطخ ةروفغملل  وط  » -
ٍ تادحو تامئاهلا  تاّروحلاو 

ندشَي نهضع  ةللظلا  تااغلا   
، اهنم َنهي  ّنهضعو  سمّشلا  ةّعشأ 

رهّنلا َلاح  ّسلا   َ ْتع 
ْتراس امو  ههاجّتا  سكع 

. ةدئو خ  انأ  ُت  ةدئولا  اهاطخ 
ةوطخ ةئام  ُدع  ُطخن  مل 

نافطعنت تفّضلا  اذو 
. قّلا ةحان 

َ
اهجّتم  ُتدجوف 

ًط اضأ  انه  انطوش  نا  امو 
: لوقتو يوحن  ريدتس  ةدّسلا  اذو 

ّح  ، رخآ ٍبناج إ  نم  باغلا  زاتج  ءافم  ٌرون  اذوهو  »؛  عمّسلا ِفِهرأو  ا أ  َرظّنلا  ِمعنأ  » -
. قلا نأ 

ّ
ه ُتلِخ  دقل 

: تلءاس نإف 
ّ

 ، اقالتئا هئاقب  روّنلا  َدادزا  ، ع ح  َءاج ام  َبره  قلا  َّنألو 

ةيط
ٌ

ةسامح 
ٌ

عفدت  اذو   ٌبذع ، ٌنحل  اعت  ءاوهلا  كلذ  ِقلأ  »؟ و  اذه نوك  ْنأ  ام ع  - »
ْنأ ت ةدولوم  ّوتللو  ةدحو  ةأرما  لمتحت  مل  ضرألاو  ءامّسلا  ِتلثتما  امثيحف   ، ءاّوح َفلص  مولأ  ْنأل 
اعت لا  ةذاذللا  ەذه  لَوطأ  نمزلو  ُلق  نم  ُتقذ  ُتنل   ، ةعّطو ةّقت 

ً
تنا  ولف  ؛  باجح ًةِتسم 

. فصولا ع 
انمامأ ءاوهلا  راص   ، ةءانهلا نم  ٍدم  اغارو   ، ما اذوخأم  ةّدألا  ةعتملا  ەذه  اوب  سأ ب  انَو 

. ءانغ ِلْثم  عَمسُ  َتا  مخّرلا  نحللاو   ، ةلعتشم رانب  نوك  ام  هشأ  ءاخلا  عورفلا  تحت 

ُتقولا ُ َفزأ  دقلف   ، دلاو عجلاو  رهّسلا  ّنلجأ  نم  ُتلمتحا  ل 
819

تاراملا  ىراذعلا  اهتّيأ 
. ةنوعملا ّنلأسأ 



ءاشأ يرعش  نأل  
ْ

َمظ  ، اهسَروخ  
821

اناروأ ْفعسُلو   ، ههام جأ  نم 
820

نوكلهلا بكسلف 
. لقعلا نع  وبت 

. اهنع انلصفت  ْتحرب  ام  لا  ةفاسملا  َع  حضّتت  ذلا ال 
ّ

به نم  تاَجُش  عبس  ْتد   ًلق ، َدعأو 
ائش ّساوحلا  عدخ  يذلا  كشملا  ءلا  دقف  ثح ال  ةافلا  هف  ام  اهنم  ُتقا  امدنع  ْنلو 
َّنأو اجُ  تنا  كلت  ّنأ  ْتأنأ  ەَركف  انلقع  اهنم  لهْني  لا  ةلملا  ّنإف   ، ةفاسملا لعف  هتّبذاج  نم 

.« انعشوه لّترت « تنا  تاوصألا 
. ةفاص ٍةلل  ِفصتنم  ارد   َراص  دقو  رمقلا  نم  ارون  أ  لمجلا  بكوملا  عطس  نا  ُعلا   

. اضأ شَهّدلا  اهؤلم  ٍةرظنب  َواجف  بّطلا  ويلجر  ٌبَجع إ  ّوت  دقو  ُّتفتلاف 

ًةددج اسورع  ّنأ  ّح  ءطلا  كلذ  انَيحان  س  تنا  ّلا  ةلّنلا  ءاشألا  كلت  إ  ُتعلطت  ّمث 
. اهقسل

: ةدّسلا  َ ْتفتهف 
ٍباب اسانأ  ُتأرف  »؟  اهعي ام  كظانب إ  وبصت  الو  ةقلتؤملا  راونألا  ةؤرل  ةفهل 

ً
قّرحتت  َكلام  » -

. ًق ُتأر  ام  ضابلا  اذه  َلثمو   ، مهتداس نوعي  نَم  اهنوعي  ضب ٍ
. ةآرم لعفت  ام  ألا  َناج  َةروص  هلإ  رظنأ  ْنإ  ام  دعُو   ءاملا  عمل  نا  انراس  إ 

مهارأل ياطخ  ُتفقوأ   ، رهّنلا ىوس  مهنع  لصف  ّح ال  ءاّشلا  نم  ٍةقم  ع  ُت  امدنعو 
. ءالَجِ

ّنأ ّح   ، ةشر اهتّطخ  ٍموسر  ِلْثم  ْتدو    ، اهَفلخ انَّولم  ءاوهلا  ةكرات 
ً

مّدقتت  راّنلا  لَعُش  ُتأرف 
َسوق سمّشلا  اهنم  عنصت  لا  ناولألا  عيمج  لمحت  ٍةطأ  ةعس  اغومدم  عألا  اد   ءاوهلا 

. اهَتلاه انادو  اهحزق 
ةفاسم

ُ
اهيَصقأ  َب  نا  دقف  ترَّدق ُ ام  عو  رظّنلا ، ىدم  ةرّخؤملا ع  اوتت   مالعألا  ەذه  تنا 

. تاوطخ ع 
. قبنز ُراهزأ  مهللُت  اخش  نوعو  ةعرأ  انهاجّتا  َلقأ   ُفصأ  يذلا  ةنتفلا  ەذهب  ٍءامس  تحتو 

: نولّتري اونا 
باشعألاو راهزألا  ِدعت  مل  امدنعو   « دألا إ  ِكلامج  ُتاآ  ةكرامو 

ٌ
َمدآ  تانب  ِتنأ ب  ةكرام 

ٌ
» -

رخآ  ٌرون  َروّنلا  عبي  امو   ، طصملا بكوملا  كلذ  اهَسودل  رخآلا  ءاّشلا  لاق ع  ضخلا 
.ءاخ رجش  قاروأ  اعمج  اهللُت  تاناويح  ةعرأ  اهدع  ْتلقأ   ، ءامّسلا ضرع 

تنال ةّح 
ً

ْتق  سوغرآ  نويع  نا  ولو  ُعألا ؛ ىألم  شاّلاو  ةّتس  ٍةحنجأ  اشَّم  ٍدحاو  ّل  نا  .اههبشُ
الف ّثحتس ، رخآ  اقافنإ  ّنإ  اوقلا ؛ نم  ادم  َقفنأ  ْنأ  اهلاشأ ، َفصأ  ءيراقلا ،  اهّيأ  ردقأ  نل 

.ةلغشملا ەذهل  فانالا  عس 

؛ مويغلاو راّنلاو  ـــلا  حّ اهفنتكت  درالا  ملقإلا  نم  ةتآ 
ً

اهآر  ام  اهَمسر  يذلا   
822

لاقزح أرقا  نلو 



.هنع افلتخم  لوقلا ، قفاوي  اّنحويف  اهتحنجأ  ثح  نم  ّإ  َكانه ، تنا   هتاحفص  اهاقلت   امف 

.
823

هقنع نوفغلا »  » اهبحس ءاج  تلجع  ةع ن  هْتلغش  اهنب  ءاضفلاو 
مّطحِل نا  ام  امهاّإ  هكحتبف  تيقالا  ثالثلاو 

َ
ت سولا  ةعامجلا  هحانج ب  الاع  درْف  نا 

.جُُّلا
نا مسجلا  رئاسو  نول ،

ُ
ه ذلا 

ّ
به نم  اهل  ةّطلا  ەؤاضعأ  رِخآ ؛ نم  امهل  ىرُي  الف  ادع  ناّدتم  انا 

.ناوجرألا اراض إ 

ودس سمّشلا  ةع  ل ح  ، 
824

ّفإلا الو  َسطسغأ  ەذهك  ٍةع  امور  ْدِعسُ  مل  ُبسحف  ال 
، ةعرولا ضرألا  ةعا  ْتقحاف  اهلسم  نع  ْتداح  لا  َكلت  سمّشلا  ةع  رقفلا ؛ ةغلا  اهمامأ 

.
825

لداعلا مُحلا  ەالخُد  يج   قطن  امدنع 

َّمُت دات  الف  ءارمح  ّنهادحإ  َنصقري ، ّنهو   
826

ٍتادّس ثالث  ملا  اهتلجع  لوح  ْتلقأ  دقلو 
جزاط نم  نأ 

ّ
اه َكانه  ْتَحال  ةثلاّثلاو  درمّزلا  نم  اهمظعأو  اهدسج  َعنُص  ول  ام  ةناثلاو  ناّنلا ؛ َطسو 

.جلّثلا
ائيط ّنهصقر  َّنزوَدُ  اهئانغ  عاقإ  عف  ءارمحلا  ّنهدوقت  اروطو  ّنهدوقت ، و  ءاضبلا  ودت  ًةرات 

.اعُمف

َنعي ّنكو  ناوجرألا  نول  نحشّا   
827

ٍتاخأ عــرأ  اضأ  صقْرلا  ْتع  ىلا  ةلجعلا  لوح  نمو 
.ُعأ ثالث  اهل  نا  ّنهنم  ٍةدحاو  َوطخ 

.مزاحو ٌروقو  ٌباهإ  امهدّحوي  ْنل  ةفلتخم ، ٍباب  َخش  ُتأر  ُتفصو  يذلا  بكوملا  اذه  َدع  ّمث 

ةّظحملا اهتاناويحل  انوع  ةعبّطلا  هْتدلو  يذلا  مظعلا  سطارقوييه  ِقافر  نم  نأ 
ّ

ه اد   
828

امهدحأ

نم َدعرأ  عمالو ، راّتب  فس  قطنَمتي  نا  ذإ 
ْ

سِاعم ، ٍّمه  نع  َناأ   
829

رخآلاو هل ، ەزاعا 
.رهّنلا نم  رخآلا  بناجلا  انأو   فوخلا 

ةعرأ ُتأر  مث  .ّيدنج ) سالم  سلوو  ببط  سالم  اقول  اعم ، لاحترالا  نانثإلا  داتعا  دقو  )

حمالم هلو  موّنلا  بلاغ  لازي  ام  دحو ، خيش  أ  مهءاروو  ، 
830

مهتأه َعشاخ   نخآ 

.
831

قوتم
ّ

ةد
ل مهسوؤر - ، ٍقبنز ع  للإ  نود  نم  نوقاّسلا ، ةعّسلا  َلعف  ام  باّثلا  لم  ءالؤه  نا 

مهبجاوح قوف  ام  ّنأ  هل  لُخ  ٍةفاسم  نم ع  مهََأ  نَمو  ىرخأ ، ُءارمح  ٌراهزأو  ٌدورو  مهيدل  نا 
.راّنلا لعتش 

، روقولا ةعامجلا  ەذه  ذعتي ع 
ّ

ر راص  سملا  ّنأ  ادَف  ُدعّرلا  َفصق  اّدق  ةعلا  تراص  امدنعو 
.قراَبلا وأ  عم  قوتف 

ّ
ْتف



 



ثلا
ّ

نوثال ةدوشألا 
( .ةكئالملا ةفأر  .تاب  ةمالم  .ويلجر  ءافتخإ  .ةعلا  تاب ع  روهظ  )

،
832

وألا هئامس  ألا   ّبدلا  َفقو  امدنع 
فرعَ سلو  برغُ  الو  قُ  يذلا ال  وه 

، ةصعملا ِةواشغ  يوس  رخآ  ٍباض  نم 
ءالعلا ٍدحاو   ل  رعشُ  يذلاو 

دألا ّبدلا  ەوخأ  لعف  ام  هجاوب 

،
833

ءانيملا ةنباّلا إ 
َ

ادئاق 
ِقدّصلا وأ  لاجّرلا  كئلوأ  ّنإف 

« نوفغلا  » هنب و نوس  اونا  نيذلا 
، هِنْمأ نطوم  ريدتس إ  نَم  ةعلا  اورادتسإ إ 

، اثوعم ءامّسلا  نم  ودي  ناو  مهنم ، ٌدحاوو 
: ەَدع دّدري  عْمجلاو  تاّرم  ثالث  ّغ 

.
834

« ورع ا  اعت  نانبل  نم  - »
نوّواطلا قيفُ  فوس  امو 

، روُّصلا خَفنُي   امدنع  مهروبق  نم 
«، الله : » ةداعتسملا مهتاوصأ  َخراص 

ةّهلإلا ةعلا  نم  ضهن  اذكهف 
مظعلا خيّشلا  كلذ  عامس  ىدل 

.هِماّدخو ّيدألا  شَعلا  لُسر  نم  ةئم 
ٌ

: نولوق اعمج  اونا 

: نوفضو راهزألا  مهلوح  ّوجلا  نونو    
835

!« َتئج ْنَم  ا  َكل  ُدجملا  - »

.
836

!« يدألا ءلم  َقبانز  اوناف  الأ  - »
ءامّسلا ةّقو  درولا ، ةحسم  حاّصلا  جالنا  ىدل  نّولتي  وهو  هل  ءامّسلا  َقم  ارارم  ُتأر  ُتنك 

علا لمتحتو  هُقلأ  بحّسلا  فّطلتيف  لالظلا ، فلخ  نم  دلوي  سمّشلا  اّحمو  لا ،
ّ

دروز ةقرزب 
ةعلا َلخاد  ةلزاّنلاف  ةكئالملا  يدأ  نم  ةدعاّصُملا  روهّزلا  نم  ٍةاحس  َطسو  اذكهف  ط ،

ً
هتؤر 



اهتحت حال  ءاضب  ةءاع  ْتدتراو  ضبألا  اهباقن  نوتز ع  نصغ  ْتللت  ةدّس  ْتد   اهجَراخو ،

.
837

ةلعّشلا نول  هل  ٌبوث 
ْنأ لق  ّسحت  داعتراو ، ٍبَجع  نم  اهروضح  هْتداتعا   ام  ٍلط  نمز  نم  ْفرعت  مل  لا  َورب  اذو 

.مدقلا ّبحلل  ّيوقلا  ناطلّسلا  اهنم ، ضف  نا  يذلا  ّخلا  رحّسلا  لضفو  يانيع  اهنّبت 
، ةلوفطلا دهع  َزوجأ  ْنأ  ِلق  نم  قخا 

َ
نا  يذلا  قحاملا  اهُرحس  هجولا  َءلم  حفل  املاحو 

وأ فاخ  ْنإ  ام  هّمأ ، إ  عهي  امدنع  غّصلا  لفطلا  اهفرع  لا  ةفهللا  كلتب  راسلا  ةحان 
َ

ُّتفتلإ 

: ويلجرل لوقأل  نزحلا ، همهْدَ 
نا ويلجر  ّنلو  ةمدقلا ؛» ةلعّشلا  مئالع  ّبتأل  ّو  فجترت ، ةدحاو ال  ةرطق  ْدعت  د  مل  - »
انُّمأ هْتدقف  ام  ّل  الخ ؛ هل  ُتدهع  يذلا  ويلجر  ببحلا ، ويلجر أ  هنم ، مورحم  انكرت  دق 

ةناث
ً. عمّدلا  نّولّتلا  نم  ءادنألا  تلوسغملا  َّنجو  عنم  مل   

838
ةقتعلا

حج نم  ءالل  ٍةجاح  نوكتس  نأل 
ّ

ك ءالا ، َّنلجعتس  الو   
839

ويلجر لحرل  ناد  ا  َّكت  ال  - »
لاجّرلا  لامعأ  ّثحتسو  دّقفتيل  ةرّخؤملا  ّح  اهمودق  نم  رح  ُمأ  ةنيفّسلا 

َ
عرذ  امو  .رخآ »

يذلا سا  قطنت  نَم  عامس  ىدل  ُّتفتلا  امدنع  ةعلا  نم  ىلا  ةهجلا  اذكهف   ىرخألا ، هنفس 
راهزأ نم  ٍباقنب  ةللجم 

ً
ءدلا  ْتحال    لا  ةدّسلا  ُتأر  ةروّلا ، لعف  إ 

ّ
انه  هلّجسأ  ال 

.رهَّنلا َع  اهترظن  َّإ  بِّوصُت  و  ةكئالملا ،
اهباهإ ف  ءالج ، اهتؤر  نم  عنم  نا  اَيم  راهزأ  وملاو 

ّ
اهسأر  نم  دتملا  باقّنلا  ّنأ  عمو 

: اعذل ّدشأ  وه  ام  ماتخلل  ائجرُم  ثّدحتي  نَم  ِلْثم  ماللا  تلصاو  اعتملا  ّلملا 

َتنك ام  َوأ  لجلا ؟ اذه  إ  ذفنت  ْنأ  ع  َتؤرج  فك  .اقح   َ ُنحن  تاب ، ُنحن  ْرظنأ ! - »
»؟ ةداعّسلا انه   عم  ناسإلا  ّنأ  فرعت 

يزخلا نا  امطرفل  بشعلا  إ  َّيع  ُتلّوح  هف  ُتيأر  اّملو  اّصلا  لودجلا  إ  يرظن  ُتضفخف 
.يبج لقثُي ع 

ٍبوشم ٍقافشإ  ّل  ُمعط  رمل  نأ 
ّ

ه َكلذ  تاب ، ْتد   اذكهف  ةساق ، اهلفطِل  ّمألا  ودت  امو 
.ةوسقلا

: ًةأجف ةكئالملا  لترت  اعتف  ْتَتمصو ؛

.
840

« ََّدق  » ةمل
َ

اوزواجتي  مل  مهّنلو  ِّبر ،» ا  ُتمصتعا  َك  - »
حار ەعتو  هلع  ّبهت  امدنع  ةّحلا ، راجشألا  عوذج  ب  جلّثلا  دّمجتي  الاطإ  ف 

َ
راق ع  امو 

َهشأ ّلظلا ، فرعت  لا ال  ُضرألا  اهَححف  قلطت  ْنإ  ام  هسْفن ، حشْري   بوذ  امدنع  ّمث  انوالس ،
نوفتق نَم  ءانغ  َولع  ْنأ  لق  تادّهنت  الو  عمد  ال  ُتنك  اذكهف  راّنلا ، اهبيذت  لا  ةعمّشلا  نوك  ام 

.ةّلزألا تارادملا  َمغانت  ادأ 
: نولوق نأ 

ّ
مه َّع  مهقافشإ  ةذعلا  ناحلألا  ُتنّيت   امدنع  ّنلو 

قّيضلا عمو  ًةحو ، ًءام  َراص  يداؤف  َلاح  َبلصتملا  جلّثلا  ّنإف  ةدّس ،»؟ ا  اذكه  هَنيقهرُت  َمل  - »



.مفلاو نيعلا  َللخ  يردص  اانح  نم  َقثنا 
: ةعرولا رهاوجلا  كلت  ُبطاخت  ةعلا ، نم  بناجلا  كلذ  ةفقاو ع 

ً
لازت  ام  ماللا و  ِتَفنأتساف 

ٍةوطخ دأ  موْنلا  نم  ةنِس 
ٌ

الو  لللا  ملع  خ  ال ُ نَم  ا  ّيدألا ، مويلا  نورهاّسلا   اهيأ  - »
بساني ام  َكردل  كانه ، الا  اذه  اهعمسل  اصوصخ  ةهّجوم 

ٌ
باجإ  ّنإ  هتاقُرط ، نمّزلا   اهوطخ 

.باذع نم  هتيطخ 
ل هطوش ، هقفارت   لا  موجّنلا  بسح  هتياغ ، إ  راذ  ّل  دوقت  لا  ةبلا  رئاوّدلا  ِلعف  ال 

نا هنم ، وندت  ْنأ  انترظن  دات  ثح ال  دعُلا  نم  وه  ٍباحس  نم  رطملا  لُت  لا  ةانع ا  لضف 
.ةعد ٌرامث  بّطلا  ُلملا  هقفار  ول  هنم  علطس  نا  ام  تالملا  نم  ەاِص  ءد  لجّرلا   اذهل 

.ةّوقو ٍةفاع  نم  ةْلا  اهْتبهو  ام  ردق  ةّشحوو  ًةدساف  حبصت  اهتياعرو  اهرذ  ءأ  لا  ةعقلا  ّنل 
ْنإ ام  ْنلو  طاّلا ؛ ةماقتسا  ياّو   ەدوقأل  تّتفلا  ّيع  نع  هل  ُتفشكو  انمز  َياّحُم  ُهُترزآ 

.ياوس َقاساو إ  رَجه  ّح  ، 
841

ىرخأ ٍةاح  ُتلقتناو إ  اّثلا  َيرمع  ِباوبأ  ِتحصأ ع 
.ةّحم دأو  هدل  ازازعإ  ّلقأ  ُت  لضفلاو ، لامجلا   َّ َُكو  حوّرلا  يدسج إ  نم  ُتومَس  امدنع 

.ادأ ِّقحلا  اهدعوب  لا ال ت  خلل  ةفئاّزلا  رَوّصلا  اعّتم  ٍهت  ِقط  َبوص  هَبِقع  رادأو 
ُثك هدل  اهل  نا  امف  هتظق ، ام   همون  اهَع   هدانأ  ةددع  ٍتاماهلإ  ءامّسلا  نم  ُتلن  اثبعو 

موقلا ع  هعِلْطأ  ْنأ  ىوس  ءاود  ّيأل  عجن  نم  ْدع  مل  ّح  َلفاس  َلفسأ  َطقس  دقلو  نأش !
.لاهلا

.انه ّح  ه  ءاج  يذلا  اذهل  او  عا  َلمحألا  تاومألا  با  ُتضمف إ 
دّدَسُ ْنأ  نود  نم  ءاذغلا  اذه  نم  َقاذ  ام  اذو  يل  َرهن  َزاتجا  ام  اذإ  قَرخُتس  العلا  ةع ا  َّنلو 

« .عمّدلا َفرذ  ْنأ  باتَملا  انمث 

 



نوثالثلاو ةداحلا  ةدوشألا 
اههجو نع  عفرت  تاب  .يل  رهن  لاسغالا   .هلع  غُ  ناد  .هنيدُت  تاب  .ناد  فاعإ  )

( .احاص ةاعلا  حصفلا ، ءاعرأ  .باقّنلا 
«، رهّنلا نم  ةلاقملا  ةهجلا  فقت ع  نَم  ا  َتنأ  - »

اهمال َعذال  ْتهّجو   اذكه 
، فّسلا ّدحك  ارتا  ادَ   يذلا 

: ْتَفنأتسا ٍءاطإ  الو 
ةمهّتلا ەذهف  ّقحلا ، وه  هلوقأ  ام  نا  ْنإ  ْلق   - »

« .كفاعا اهب  َنق  ْنأ  ي 
بارطضالا اهالّوت  دق  ور  تنا 

َستحا ّمث  َعفادت  وص  ّنأ  ّح 

.هلاقع نم  قلطني  ْنأ  لق 
: ْتفاضأ ّمث  لق 

ً
ْتلّهمتو 

ُبارطضالا َجخأو  .يل » ەام  َكنم  ُدع  اهدرطت  مل  ةنحلا  َكتاكذ  ّنأ  كلذ  ركفت ؟ َم  - »
.َعلا ُةءارق  اهعامسل  ثح ي  ةهاو  ْمَعن »  » ةمل نم ف  َعمتجم  فوخلاو 

، ةواخرب إ 
ّ
َفدهلا  َغلي  الف  مهّسلا  ددس  ىدل  ەَّدَشِمو  اهَرتو  ةّدش  ةوذجملا  سوقلا  عطقت  امو 

.ەرورم ىدل  وص  قنتخاو  تاحلاو  ءالا  اقلطُم  حدافلا  ءبعلا  تحت  انأ  ُترجفنا  اذكهف 
: َ ْتأدف 

، ائش ەدع  ءرملا  لمأ  يذلا ال  خلا  ةّحم  كدوق إ  نا  يذلا  َكماه   طوش  فصتنم   - »
اازم ّيأو  دَعأ ؟ ذلا 

ّ
باه ءاجرلل   بكنت  ْنأ  كلع  نا  ّح  َكلس  ْتضَعا  ٍدويق  ّيأ  ل  واهَم  ّيأ 

ةغلا ًةح  ُتقلطأف  اذكه ؛»؟ اهءارو  يرجت  َتعف  ىرخألا  تاخلا  غ 
ُ

رَر َتدجو   تاغُم  وأ 
: اا ُتلقف  ةّقشم ، إ 

ّ
ياتفش  هلش  ْملف  أل 

ُ
بج توّصلا  زوع  َداو  ةرارملا ،

: ْتلاقف  .ِكاّحم » رداغ  ْنأ  ذنم  اوطخ  ْتذتجا  ةذالا  ذلم 
ّ

اهتا ةظحللا  تانب  ءاشألا  ّنإ  - »
ْنلو مظعأ ؛ ٌناّد  اهفرع  كتيطخف  ائش  اذه  ّغ  الف  هَتركنأ ، وأ  ه  فعت  اّمع  َّتكس  َتنأ  ْنإ  - »

فّسلا ّدح  سكع  رود  انئاضق  طال  بالوّدلا   ّنإف  مثإلا  ةمهت  هسفن  مثآلا  مف  نم  قلطنت  امدنع 

.
842

عطاقلا
، رحلا تاّروح  ءانغ  ةناث 

ً
عمس  امدنع  ىوقأ  نوكت  لو  كتيطخ  نم  جخ 

ً
ّرمحت  ّلف  كلذ ، عمو 

وهو  ٍةرياغم ، ٍقط  ع  كدوق  نأ  ي  نا  فك  عمسسو  ّإ : غصُتلو  ءالا  نع  َّفكتلف 

.يدسج قلا ،



؛ ضرألا ْتتناو ع  حت  تنا  لا  ةلمجلا  ًفاطعألا  نم  ةعتم أ 
ً

َكاهو  ةعبطلا  الو  ّنفلا  ال 
كلع نا  كقوش ؟ َراثأ  ْنأ  َكاذتجا  َردق ع  ٍناف  ٍء  ّيأف  ةماّسلا  ةعتملا  وم  َكْتزَوعأ  ْلو 

.عادخلا َفرعأل  ُتدع  ام  لا  انأ  قحلت   نأ  رومألا  عداخ  نم  َكتأ  مهس  لّوأ  ذنم 
، رثألا ةتوقوم  ىرخأ  ٍةعدِ  نم  وأ  ةاتف  نم  أت  ىوقأ  ة 

ً
ارظتنم  كحنُج  ضفخت  ْنأ  نا ي  امو 

مهل بَصنُت  اثبعف  مهشار  ُلما  مهل  َنا  نَم  اّمأ  تا ، ثالث  وأ  ت  رظتي  بغزألا  رئاطلاف 
، ضرألا ٍةضوفخم إ  نويع  غصم  اسرُخ  َلجخ  راغّصلا  فق  امو  .ماهّسلا » نومرُي  وأ  كاّشلا 

: ْتلاقف  ُتفقو ، اذكهف  مهتت ، نلعم  أطخلا  فعم 
ّلقأ ادوهج  ّنإ  .ُت » ذإ 

ْ
أ  َكاسأ  نوكسف  َكتيحل  ْعفلف  امل  عامتسال  اسآ  َتمد  ام  - »

مزل اّمم  ، 
843

ارا دال  نم  ٍةتآ  حــــر  لعف  وأ  ةّلامّشلا  انحار  لعف  ٍنادنس  ةرجش  عالتقال  مزلتل 
كلت َزخو  ُتفرع  ام  ناع  انأف  نيعلا  َلد  ةحللا  عفرأ  ْنأ  ْتلاق   امدنعو  اهنم ؛ رمأ  يحل  عفرأل 

.
844

ةمللا
يانيع ْتأرو  روهّزلا ؛ كانه  نت  نأ  نع  ْتّفك  وألا  تاقولخملا  ّنأ  ُتظحال  ياّحم  ُتعفر  امدنعو 

مونقأ هصخش  عمج   نا  يذلا  ناويحلا  َبوص  ةتفتلم 
ً

تاب  إ  َجو ؟
ً

ُدع  ناتغئاّزلا 

.
845

نثا
َعيمج ضرألا  قوفت ع  تنا  اّمم  مدقلا أ  اهلامج  ةقئاف ع 

ً
ْتد   رهّنلا  َللخو  اهباقن  تحتو 

.ةوسّلا
.اهّبح نع  سمأ  ْتدعأ  لا  ءاشألا  عيمج  ُتهرك  ّح  ةمادّنلا  قّح  َعسلف 

.بّسلا  َ تنا  لا  ەذه  هفرعت  هلع  ُتحصأ  امو  ُته ؛ ّح  لق  مدنلا ع  كلذ  ّضع  دقلو 

ةنحنم
ً

 
846

ةدحو اهُتأ  ُتنك  لا  ةدّسلا  كلت  ُتأر  ّح  ساسحإلا  ةّوق  لق  َداعتسا  ِنإ  ام  ّمث 
: لوقت  وف و 

!«. ْكّسمت  ْكّسمت  ! - »
.قروز َلثم  ءاملا  ةحفص  ةففخ ع 

ً
اهءارو  بذجت  ْتضمو و  نع  ّح  لودجلا  ْتسمغ  

وأ اهركذت  نع  َنآلا  زجعأ  قرب 
ّ

ة دَشُْي   
847

« ْرّهط  » َلترت ُتعمس  ةكراملا ، ةّفضلا  ُتراق  امدنعو 
.اهنودت

.ءاملا نم  بأ  نأ  َنا ي  ثح  ْترمغو إ  أر  ْتَضتحاو  اهيعارذ  ةنتافلا  ةدّسلا  ِتطسو 

.
849

اعمج ّنهعرذأ  َنطحأف  ، 
848

عــرألا تالمجلا  صقر  ْتداقو إ  ْتجرخأ  ّمث 
اهل ٍتادوصرم  اّنك  تاب  قلخُت  ْنأ  ِلق  نمو  موجن ، نحن  ءامّسلا  و  ٌتاّروح ، نحن  انه  - »

.تافصوك
ِقلأ ِةاقالمل  َنذحشَس  قمعألا ، ّنهرظنب  تافورعملا  ثالّثلا  كئلوأ  ّنلو  اهييع ، إ  كدوقنس 



ةتفتلم
ً

هق  تاب  تنا  يذلا  نوفغلا »  » َنلمح إ َمث  ٍتاّنغم  َنأد  اذكه  .كيع » اهييع 
.انيلإ

: َنلقف 
كلع ّبحلا  امهنم  قلطأ  تللا  تدّرمزلا  مامأ  ك  انئج  دقل  كيع ، رظّنلا  فوت  

ّ
َر أ 

ّ
ي  - »

تعطاّسلا نيعلا  كنت  َّيع ع  رّمسُ  ةقرح  راّنلا  قّوفتت ع  ٍةغر  فلأ  اذو  .هَماهس » امدق 
.ەَدحو نوفغلا  ناقّدحت  اتنا  تللا 

.ىرخأ اروطو  ٍةروص  ًةرات  عطس  جودزملا  ناويحلا  كلذ  نا  اذكهف  ٍةآرم  سمّشلا   لعفت  امو 
ِّوحتم 

ً
هتاذ  ناوألا  هتاذ و  ممص  اتباث   ءّلا  إ  ىرأ  ْنأ  شهدأ  م  ءيراقلا  اهّيأ  ْركفتلف 

.
850

هتروص
هعجُ َءرملا  عبشُ  ام  ردق  يذلا  ءاذغلا  كلذ  نم  قوذَت  اَجع  ىألملاو  ىوشّلا  َفن  تنا  انَو 

نع ٍتافشا  ّئالملا  ّنهئانغ  ماغنأ  ع  َنصقري  ّنهو  تاخألا  ثالّثلا  تاّروحلا  ِتلقأ  هلإ ،
فرأ

َ
.ع ٍةترم  ّنهئامتنا إ 

كتؤر لجأ  نم  َضاخ  يذلا  صِلْخُملا  ِكيع إ  جّتا  الأ  تاب ، ا  جّتا  الأ  : » َّنغ ّنكو 
يذلا َاّثلا  َكلامج  هف  حملل  ِكف  نع  هل  فشلا  انيلع  َّركت  ِكنم  ٍلضفو  هل ! َطوّشلا  اذه 

ەام نم  َب  وأ  سوسانلا  لالظ  َبحش   نئا  ُّيأ  ّيدألا  عطاّسلا  روّنلل  ءاهبلا  اذهُّيأ  .هَنيفخُت »
غانب

ُ
م ءامّسلا  كغوصت  امثيح  َتلجت  املثم  َكفص  ْنأ  لواح  امدنع  ّطعم 

ً
ەركف  ّسح  ال  هعن ،

 
851

؟ ءاوهلا ةقالط  ِبُقُّنلا   فا 
ّ

ة
َ

َكنع  َتحزأ  امدنع 



ثلاو
ّ

نوثال ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
برق سلجت  تاب  .ظقس  ّمث  وفغ  ناد  .ةرجّشلا  برق  فوقولا  .هتسم  فنأتس  بكوملا  )

سموملا .ةعلا  لّوحَت  .ّنتلاو  بلعّثلاو  ّلا  ةّمر : ثادحأ  .ءاحألا  ب  ناد  ةّمهم  .ةرجّشلا 
( .قالمعلا دراملاو 

قيدحّتلا نانعمت   َيانيع  تنا 

،
852

نس أمظ ع  اول 
.ىرخألا َّاوح  ْتدمخ  دقل  ّح 

ناتيقاو امهل  راص  بناجلا  نمو 
ةّهلإلا ةماسبالا  تنا  امطرفل  لا ،

ّ
ةالام نم 

؛! ةقتعلا اهاِش  اهيلإ   امهبذتجت 
تاّلا كلت  ْتمغرأ  امدنع 
راسلا ةحان 

َ
تافتلالا  ع 

ةّعشأ امهتحفل  نيع  لصاوتي   يذلا  راهبنالا  اذو  دئاز ؛»! ٍناعمب  رظنتل  نإ 
ّ

َك : - » َنخ  ذإ 
ْ

.تاهينُهل لا  نم  مرح  سمّشلا 
ُتعُنا يذلا  كاذ  عطّسلا  مظع  عم  ةنراقملا  اهاو  دصقأ   ) اولا َروّنلا  َي  َفِلأ  امدنع  ْنل 
سمْشلا ةهجاوم  كلذ  دع  دوعل  هنيم  ريدتس إ  وهو  دجملا  بكوملا  ُتأر إ  ّع ،) امغر  هنم 

.ةعّسلا جُّلاو 
، اهتهجو يغت  نم  نكمتت  ْنأ  لق  اهمالعأ  يوطتو  ةاجّنلا  دشت  ةتك 

ٌ
عورّدلا  ةّمحم 

ً
ّفتلت  امو 

.ههاجّتا ةعلا  مامز  ّغ  ْنأ  ق 
َ

ِل نم  َكئلوأ  ءامّسلا  ِتولم  ةلاّخ 
ُ

انَزواجت  اذكهف 
هنم فجترت  ْنأ  َنود  كَراملا  لمِحلا  ّرج  نوفغلا »  » َقِفطو تلجعلا  برق  تادّسلا  تداع  ّمث 

.ةدحاو ةشر 

.
853

سوق َرغصأ  مسرت  تنا  لا  ةلجعلا 
َ

رهّنلا   َ ْتع  لا  ةدّسلاو  سويساتسو  انأ  انْعت 
ناحلأ اناطخ ع  مظنم  فألا ، ْتقثو  نَم  ِةئيطخ  ءارفق  تنا  لا  ةلاعلا  ةاغلا  انجا  اذكه 

.ةكئالملا
.تاب ْتلزن  امدنع  اهانعطق  اّنك  لا  ةفاسملا 

َ
ثالث  ٍتاْمر  عطقس   ٌمهس  نا  امّر 

: نوسمهي عيمجلا  ُتعمسو 
.قاروألا نمو  رهّزلا  نم  ًةاّرعم  اهناصغأ  تنا  ةرجش  اوطاحأ  ّمث  مدآ »! - »

.تااغلا دونهلا   باجعإ  اهّولع  ثُتل  اعافترا  دادزت  ام  ردق  ةطسنملا  اهبئاوذ  ّنو 



نطلا ّنأ  كلذ  ةذعلا ، ةرجشلا  ەذه  نم  ائش  كراقنم  ضرقت  نَم ال  ا  نوفغلا  اهّيأ  كل  وط  - »

.
854

املأ ُدعَ  نم  ىّولتي 
: لوق جودزملا  ناويحلاو  ةمخضلا  ةرجشلا  ەذه  َلوح  اعمج  نوخ  اونا  اذكه 

«. لدعلا راذ  ظَفحُ  اذكه  - »
.هنم نصغ  كانه  ەّدشو  لّمملا  عذجلا  كلذ  ّح  هَحسو  ةعلا  ضقم  َوحن  اطخ  ّمث 

جل اّتلا  ّحلا  نم  ّعش  يذلا  كلذ  اجمم  ٍلع  نم  روّنلا  لي  امدنع  انتاتْن  لعفت  امو 

جب َتحت  اهداِج  سمّشلا  لسرت  ْنأ  لق  اهناولأ  دّدجتت   ّمث  اهغسب  ةتن  ّل  خفتتف  ، 
855

توحلا
َدع اذكه  ْتدّدجتف  جسفنبلا  نم  ةقرز 

ً
أو  درولا  نم  ةرمح  ّلقأ  انول  ضرعت  ةرجّشلا  ِتحار  رخآ ،

.ءادرج تنا  ذإ 
ْ

كلذ عامس  ُتق ع  انأ  الو  ضرألا ، ه ع  ّغُ  اّمم  َوه  امف  موقلا  كئلوأ  َدَشأ  ام  ُتمهف  امو 
.هل نحللا 

اهتفل لا  ةساقلا  ُعألا   
856

نس
ْ

َس ةّصق  عامس  ىدل  ْتقَطنا  فك  يورأ  ْنأ  ُتعطتسا  ّا  ولو 
ْفصلف ْنل  جذومنأ ، نع  ماّسر  رّوصُ  ام  ةوفغلا  تذخأ  فك  ُترْوصل  اذه ؛ نمّثلا  َحداف  ةؤرلا 

ُ

.كلذ ردق ع  نَم  وفغن  فك 
.ضهنس ءادن  اعتو  موّنلا  بُجح  قّزم  اعطاس  ًءاض  ّنإ  لوقأو  ةظقلا  لقتنأ إ  اذلو 

، مهن اهل  ةكئالملا  ّلظ  لا  حافّتلا  ةرجش  راهزأ  اول   
857

اّنحوو بوقعو  سرط  ذِخأ 
َ

امدنع 
ماللا مهتردق ع  اوداعتسا  ّمث  موّنلا ، لئاح  اوطقس   نإف 

ّ
مه ةّدأ ، اسارعأ  ءامّسلا  مقت   لاو 

إ اوأر  ام   
858

الو وم  نم  َصقن  دقو  مهلفحم  اوأرف  ةقمع ، ةوفغ  نم  اضأ  مهظقأ  يذلا 

َلاح تداق  لا  ةعرولا  ةدّسلا  َوف  ُتأرو  فن  انأ  ُتظقسا  اذكهو   ؛
859

مهّدس بوث  لّدت 
.رهّنلا

: ةبك ةر  ْترع  دقو  ُتلأسف 
: ْتباجأف تاب »؟ نيأ  - »

اهب طحملا  َلفحملا  رظنأ  .روذجلا » دنع  ةسلاج  راخالا ، ةثيدحلا  قاروألا  تحت  كانه   َ - »
نإ ملعأ  ال  .قمعأو » َبذعأ  ٍناغأ  نم 

ّ
م ادُعص  نوضم  نوفغلا »  » َءارو َنئاّسلاو  َنآلا ،

.رخآ كفت  ّل  نع  ْتف  لا  ەذه  يرظن  ْتءارت إ  ُلق  نمف  ماللا ، ْتلسسا  
إ ةطوم 

ً
اهُتأ  ُتنك  لا  ةعلا  سرحتل  ول  ام  ّقحلا ، ضرألا  ع  اهدحو  ةسلاج 

ً
تنا 

.لشلا جودزملا  ناويحلا 
خت لا ال  راونألا  كلت  يدألا  َنلمح   ّنهو  ٍتاقلحتم  اروس  اهلوح  عبّسلا  تاّروحلا  ِتعنصو 

.
860

بونجلا َحــــر  الو  لامّشلا  َحــــر 



حيسملا لت   لا  ەذه  امور  ءاهتنا   ال  انِطاوُم  نوكتس  مو  ط ؛
ً

ةاغلا  ەذه  ّلظت   نل  - »

ْلمعإ ع ەارت  ام  ّلو  ةعلا ، ەذه  كيع ع  ْزكر  ش  يذلا  ملاعلا  حلاصلف  اذلو  ، 
861

اهنطاوُم
ثتمم

ً
اهااصو  مامأ  اعشاخ  ُفقأ  تنك  انأو  تاب ؛ ْتملت  اذكه  .كانه » دوعت إ  ْنإ  ام  هنودت 

.ْتراشأ ُثح  يركفو إ  َّيع  ُتردتساو 
اّنع دعُلا  ةلغوملا   ءامّسلا  قطانم  نم  رطمت  امدنع  ٍةفثك  ٍةاحس  نم  اموي  ةقعاّصلا  ِلت  مل 

ءاخلا اهراهزأو  اهقاروأو  ءاحللا  اهنم  اقِّزمم  َةرجشلا  َقخاو   
862

شز رئاط  َلقأ  اّمم  َعأ 
.ةددجلا

تاذو ملا  تاذ  نم  جاومألا  ەرهقت  فصعلا  طسو  فس  لْثم  ْتنناف  هل  هناوفنع  ةعلا  َب 
.راسلا

َّنلو ءاذغ ؛ ّل  نع  مّوصلا  ه   ّ نأو 
ّ

ه ادَو  ّنلا  ةع  نطا  إ  عفدني   
863

العث ُتأ  ّمث 
ّل نم  ةراعلا  هماظع  اهحت  لا  ةعّلا  لما  رارفلا  لاذأ  ذالف 

َ
ەااطخ  يك  هْتمال ع  دّس 

.محل
قثبي امو  هشاب ؛ ىألم  اهرداغو  ةعلا  فوج  ّضقني ع  هُتيأر  ءدلا  َّلا   لقأ  ثح  نمو 

: لوق وهو  ٌتوص  ءامّسلا  نع  ردص  حئاّنلا ، داؤف  نم  توّصلا 
ُتأرو تلجعلا ، حتفنت ب  ضرألا و   َ ْتد  ّمث  ءاعألا »! ءيدرب  لَّمحم  َتنأ  م  روز  ا  ەآ  - »

هلإ وه  َبحس  روبنّزلا ، هَتَمُح  بحس  امو  نذ ؛
َ

ه َكلت  ةعلا  بشو   امهنب  نم  علط   
864

انيِّت
اختم

ً. مو  ةعلا  نم  ًءزج  اعلتقم  ثبخلا  ذ 
َ

ن
َ

ه
نا امّر  يذلا  شّلا  كلذو  ةصخ ، ٌضرأ  ّراضلا  بشعلا  كت  ام  شّلا  هللج  اهنم   َ امو 

مفلا ع  ٌةدّهنت  ُت  اّمم  انمز  ّلقأ  ةعلا  ُّرَجِمو  ناتلجعلا  تّطغت  ، 
865

ةّيط ٍةّن  نع  اهوم 
.احوتفم

ّل ٌدحاوو   ِّرَجِملا  ةثالث ع  سوؤر ، ءاحنألا  عيمج  نم  تعلط  ةكراملا  ةعلا  هلع  ْتراص  اّممو 
.نكر

.اذهك ٌشحو  ّطق  َري  ملو ُ دحاو ، ةهبجلا  نرق   ىرخألا  ةعرأللو  ناّثلل ، ام  نانرق  اهنم  لّوألل  نا 

اهلوح لجُت  ، 
866

مسجلا ةراع  فصن  ٌةرعاد  ةسلاج 
ً

ْتَد   ٍلج ، عأ  ٍةنمآ   ٍةعلق  لْثمو 

َرَخآل ٍنآ  نمو  ەُغ  ٌدحأ  اهذخأ  ْنأ  عنمِل  ول  ام   
867

اقالمع اهبناج  افقاو إ  ُتأرو  ةفالص ؛ اهييع 
.ةلق نالداي  انا 

نم طوّسلا  اهَدلج  ساّرفلا  قشاعلا  كلذ  ّنإف  ةوهّشلا  ةحشارو 
ً

ةذذتم 
ً

انيع  َّإ  ْترادأ  امدنع  ْنلو 
َشحولا قلطأ  بضغلا  طرف  نم  هنونج  ّنُجو  ةغلا  مِعفأ  دقو  ّمث  مدقلا ؛ صمخأ  ّح  اهسأر  عأ 
شحولاو ةرعاّدلا  نم  ٍّل  ىأرم  ادور  ادور  ّع  راجشألا  ِتَجح  ّح  ةاغلا  ەداتقاو إ  ەراسأ  نم 

.بجعلا



 



ثلاو
ّ

نوثال ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
ناد .يوْنيإ  ءام  نم  ال  سويساتسو  ناد  دوقت  ادلتام  .ضماغ  مال  .اهتءوبنو  تاب  ريذحت  )

دع ام  احاص إ  ةع  ةداحلا  نم  ناسن 1300 ،  13 حصفلا ، ءاعرأ  .موجّنلا  دوعّصلل إ  بّهأتي 
( .رهظلا

تادّسلا تحار  اذكه  كثام ،» ْتهن  ممألا  ّنإ  مهللا ، - »
868

بذعلا رومزملا  لترت  ٍتاا   نواني 
.عاُر اروطو  ث 

ُ
َثال ًةرات 

دّهنت ألا و  ّنهعمس   تاو 
بولصملا مامأ  مم  هجو  نك  مل  ٍهجوو 

.اثك هحش  هنع  دل 
ماللا ىراذعلا إ  كلت  اهْتعد  امدنع  ْنل 

ْتاجأو ٍةماقتسا  ْتضهن 
: راّنلا ةرمح  هش  ام  اهتنجو  الع  دقو 

َنت نل  ٍللق  دع  - »
ندهاش

َ
ٍللق  دع  ّمث 

.
869

« تابحلا َاوخأ  ا  ەآ 
عبّسلا تادّسلا  اهمامأ  ْتعفد  ّمث 

ّسلا انْتعفد إ  اهنم  ٍةراشو 

.
870

انَبحاص يذلا  مكحلاو  ادلتامو  انأ 
بسحأ الو  ْتراس  اذكه 

تاوطخ ضرألا ع  ْتطخ ع  نأ 
ّ

اه
.اهييع ُقرب  َّيع  َضمو   امدنع 

: ْتلاق  وحّصلا  ەؤلم  ٍهجوو 
: ْتلأس اهبناج  ُت إ  امدنعو  .كملأ » ذإ 

ْ
عمس  ثح  نوكتل  َوطخلا  ِثثحأ  - »

وه نَم  إ  نوملتي  ْنَمِل  ثدح  امو  رق »؟ س  امدنع  اؤس  ؤرجت ع  اذامل ال  خألا  اهّيأ  - »
ٍلامتا ٍةدحاو  ٍةمل  سنأ  ْنأ  نود  نمو  يرمأ ، نم  نا  اذكهف  اقوت ، مهتوص  سحني  ْنأ  مهنم  أ 

: اهل ُتلق 



: ْتلاقف  .اهفعسُ » امو  جاح  ملعتل  نإ 
ّ

ك ەاتدّس ، - »
.ملح ٍناسإ  ماللا  نع  َّفكتو  فوخلاو ، لجخلا  ال  نم  َرّرحتت  ْنأ  َنآلا  نم  درأ  - »

مامأ َلئاح  ْنأ ال  نومثآلا  ِملعلف  ْنلو  ْدعت ، ملو  ًةدوجوم  ْتنا  ّنتلا  اهمّطح  لا  ةعلا  ّنأ  ْملعاو 

.
871

ةمقن ا
ّو ف ؛

َ
ةسف اشحو  ْتراص  لا  ةعلا  كلت  هشر ع  كرت  يذلا  َُّلا  ثرو  ال  دألا  ّلظ إ  نلو 

يذلا َكلذ  هف  علط  ادهع  انَبهتل  ةقع  الو  حبا  نود  نم  أت  اموجن  ِّأ  كلذو  حضوب  ىرأل 
دفْسَ نا  يذلا  َقالمعلاو  ةرعاّدلا  لتقل  ا  نم  اثوعم  ، 

872
ع ةسمخو  ةئامسمخ  هُاسح 

.اهاّو

.ركفلا غ  امهلثمو   
873

سمَتو لوهلا  مال أ  ضومغ  وه  ذإ 
ْ
كعنْقُ  يدح ال  ّلعلو 

ةراسخ  نود  نم  بعّصلا  زغللا  ّلحتس  لا   
874

سداّنلا عئاقولا   نوكتس  بق  اّمع  ْنلو 
.دصحلا وأ  زْعملا 

.توملا ٌقاس إ  إ 
ّ
 َ ْنإ  مهتاح  نيذلا  ءاحألا  كل إ  اهيكحأ  ام  تامللا  ەذه  ْلقنتلو  ْنّودتلف 

.تّرم اهقاروأ  نم  دّرجتت  اهيلإ و  َتأر  لا  ةرجّشلا  نع  َتكس  أ 
ّ
كلذ  بتكت  امدنع  ْركذتو 

.همَدخت ًةرهاط   اهأشأ  دقلف  ه ، افّدجم  ءاسأ إ ا  اهَفلتأ  وأ  اهقَ  نَمو 
ماع إ فالآ  ةسمخ  نم  أ 

َ
قوّشلاو  ملألا  غلاب  وبصت  ْتق  اهنم ، ْتَمضق  نأل 

ّ
اه وألا ، ةدّسلاو 

.
875

ةمضقلا كلت  ةئيطخ 
َ

هتاذ  َبقاع   نَم 

.
876

اهتورذ ةعّسلا   ەذه  لثمو  ةقماس  اهلعج  دق  اذف  اس  ّنأ  َكنع  ُبغ  نا  ْنإ  ٍفاغل  َكركف  ّنو 

ماي َلعف  ام  كف  اهُتذاذلو  ، 
877

اسلإلا رهن  ەام  هْتلعف  ام  كركف  ْلعفت   مل  ةلطا 
ً

ارافأ  ّنا  ولو 

.ّلُخلا عملا  ةلادع ا -  ةرجّشلا  محت  أرقتل   نئارقلا  ەذه  ّل  كْتفل  ، 
878

توّتلا رامثب 
ُتلز امف  امل ، رون  كرهبيل  ّح  َدوسأ ، ارجح  ارجح ، ْتحصأ  دق  َكتحق  ّنأ  ىرأ  نأل 

ّ
ْنلو 

879
« .لخن ِتافعس  ّجاحلا  زاع  جَّتُي  ام  ةتكم ، نكت  مل  ْنإ  َكف  ةموسرم 

ً
اهظفحت  ْنأ  وجرأ 

: ُتلقف
َمل ْنل  اموتخم ؛ اذكه  ِك  امد  َراص  ادأ ، ّمت  سل  ٍةغمد  متخلا  تحت  عمّشلا  عبطني  ام  - »

: ْتاجأف ّم »؟ تلف  ه  قاحللا  دهجأ  ام  ردقف  اردإ  لوانتم  نم  عأ  ّشملا  ِكمال  قلح 
نإ
ّ

ام ملُس  َّنأو  امل ؛ نم  َكءاج  امو  قفاوتي  اهبهذم  نا  ْنو  َتعِت ، ةسردم  ةّأ  فرعت  ل  - »

: اهُتبجأف «  
880

انارود َعألاو  عألا  ُءامّسلا  ضرألا  نع  دحت  ام  لُس ا  نع  دحت 
«. نأّشلا اذه  زِخَ   َمض  الو  اموي  ِكلاسم  نع  ْتداح  ْفن  ّنأ  ركذتأ  ال  - »



: ٍماسبا تباجأف 
راّنلا ناخّدلا  نا  اذو  يل ؛ ەام  نم  َمويلا  َت  نأ 

ّ
َك ْركذتتلف  كلذ ، ركذتت  ْنأ  كعَس  نا ال  ْنإ  - »

نآلا نمو  .ىرخأ  ةهجو 
ً

ةهجّتملا  كتبغر  روتعت  ةئيطخ  نع  ءالج  فشكل  اذه  كناس  ّنإف  ءنُي 
« .هلع ّغملا  كرظن  اهنّبيل  بسانملا  ردقلا  ٍباقن  نود  نم  امل  نوكتس  ادعاصف 

امو عضوملا ، بسح  اهآرم  ِّغُتو  لاوّزلا ، ةرئاد  دنع  ةتسم 
ً

سمّشلا  تنا  اثّتو  اعتشا 
ً

أ 
تاّدسلا قوت 

ّ
تف اددج ، ائش  نّمخ  وأ  ىأر  ام  اذإ  للدلا ، اهل  وه  ٍةعامج  مامأ  س  نَم  قوتي 

ّ
ف

راهدزاو نوصغلا  ةنكد  َتحت  ألل ، ةدرالا  لوادجلا  ىرن   ام  قيقر ، ٍّلظ  فاح 
ّ

ة دنع  عبّسلا 
.قاروألا

ضضم ع  ناقف  ّمث  دحاو ، عبن  نم  ناعلط  َتارفلاو  ةلجد 
َ

ّنهماّدق  حملأ  ُتنك  نأ 
ّ

ادو  

.
881

قدصك
 

»؟ هتاذ نع  َقفل  هتاذ  عَم  نم  قثبي  يذلا  اذه  وه  ٍءام  ّيأ  ةّلا ! َدجم  ا  ُرون ، ا  هإ  - »
: اؤس َبجأف ع 

: ةلمجلا ةدّسلا  ِتأد  ٍأطخ  نع  رذتع  نَم  ِلْثمو  كل ،» ِّبُت  ْنأ  ادلتام  ف 
َ

ُجَل - »
ْتاجأف .اهُحمت » مل  يل  ەام  ّنأ  ةقثاول  ّو  ىرخأ ، ءاشأ  كلذكو  اذه  هل  ُتلق  ْنأ  َقبس  - »

: تاب
هيع هلقع   ملظأ  دق  اناحأ  هتراذ  نم  ناسإلا  مرحت  لا  مومهلا  ەذه  نم  ٌدحاو  نا  امّر  - »

.امهسفن

اذهف ةئفطنملا ، هش  هتراذ  هل  يدعأو  هلإ  هذخ  اّنم ، ٍةقم  باسي ع   
882

يوْنيإ يرظنا  نلو 
حصفت ْنإ  ام  هتاوبص ، نم  غلا  ةوبص  ّدعَ  ام  ناع  ل  صلمتي  ٍلن ال  ٍبلقكو  .ةبخ » ه  ِتنأ  اّمم 

: ٍةثامد سويساتسل  تلاقو  اهعم  ْتذخأو  ّسلا  ةلمجلا  ةدّسلا  ِتع  ةدا ، ةمالع  اهنع 
.»؟ هَتقفار ه 

ّ
- »

ُتنك ام  يذلا  بذعلا  بوملا  َكلذ  ّغتأ  ْنأ  ُتلواحل  ةاتلل ، لاجملا  ءيراقلا ، اهّيأ  َعسّا ، ول 
حبا ّنإف  ةلمتكم ، ْتراص  دشّلا  اذهل  ةدوصرملا  تاحفّصلا  عيمج  ّنأ  ام  ْنلو  ادأ ؛ هنم  يوترأل 

.
883

دعأ ذلا 
ّ

باه حمس   ّنفلا ال 
ارهاط اهقاروأ ، ُددج  اهشعنُي  ةددج  ٍةتن  لْثم  يوقلا  َثعنم  ةَراملا  جاومألا  كلت  نم  ُتدُع  ّمث 

.موجّنلا َدعصأل إ  اّهأتمو 

 



ثلا
ّ

ثلا دّشلا 
سودرفلا

Paradiso







وألا ةدوشألا 
تاب .اهاقسومو  العلا  تارادملا  رون  .ءامّسلا  نادعص إ  تاو  ناد  .نولويأ  فاطعتسا  )

( .احاص ناسن 1300 ،  14 حصفلا ، سمخ  .امهدوعصل  ّبطلا  بّسلاو  نولا  ماظن  نادل  ّفت 

884
ءاشألا َعيمج  كّرحُ  ْنَم  ُدجم 

ەَراونأ ّثو  نولا  قخ 

.
885

اهاوس ٍةطقن  اّمم   ّلقأ  ام  ٍةطقن   
ەرون نم  لهنت  لا  ءامّسلا  ّح  ُتلصو 

ردق سل  ءاشأ  ُتأرو  ، 
886

ىرخأ ءامس  ّيأ  نم  أ 
: اعألا نم  لي  نَم  اهلوق  دع  نأ 

ادُ امدنع  انركف  ّنأ  َكلذ 

قمعلا كلذ  م  وهف   
887

هتبغر
.ه قحلت  نأ  ذلا 

ّ
ةرا ردقت  ثح ال 

ور ممص  انونكم   اك  راص  ام  ّل  ّنإ 
.انغ ةّدام  وه  نوكس  ّدقلا  تولملا  كلذ  ءاشأ  نم 

،
888

بّطلا نولويأ  هإ 
، خألا لمعلا  اذه  لمتك  ّح 

، كاوق صع  نم  ِّور 

.كدنع زعلا  راغلا  اريدج  نوأل 

،
889

سوسانلا ََورذ  نم  ٌةدحاو  ْتفك  انه  ّح 

تثإلا ةحص  مزلت  َنآلاو 
.رظتت لا  ةلحلا 

َ
َلخدأل 

.هئاضعأ ِدمِغ  َجراخ   
890

ساسرام َتذتجا  امدنع  ام   َّ ْخُفنتلو  يردص  ذَفنتلف إ 
ْ

كراملا تولملا  ِّلظ  ّلظلا ، كلذ  نع  فشأل  نمّزلا  نم  ك  ام  َتفعسأ  ول  ّلإلا  لضفلا  اهّيأ 

لا  
891

قاروألا كلت  للإ  ماح 
ً

ةروحسملا ، كتباغ  قم إ 
ً

َتيأرل  اموتخم ، أر    َ يذلا 
.اريدج اهب  وضومو  َتنأ  ناّدعت 



وأ ةاقلا  دحأ  جــــتتل  اهنم  فطقن  ام  اردان  يزخلا ، نم  ه  أت  امو  ةّضرألا  انئاغر  ةئيطخ  نألو ،
ّ

ان

.ادحأ اهل  ءظُت  امدنع  ةمراع  ًةّم  لد  ةهلآل   
892

سويني ُقاروأ  بلجت  نأ  يف  ءارعّشلا ،
ٍتامل اش  قطنس  ْنأ  فرعَس  نَم  يدعَ  َلقأ  امّلو  ةبلا ، راّنلا  هنم  رّجفتت  امل  رّلا  َنِم  ّنإ 

.
893

لضفأ
ٍتاقلح عمجت  لا  ەذه  نم  قثبي  نإ 

ّ
ام هّنلو  ٍةددع ، ٍتاهوف  نم  نولا  لعشم  جتي  نافلا  ِنويعل 

َلضفأ نجعل  نو 
ّ

ه ، 
895

دَعسأ ٍمجنو  ًةاتاؤم  أ  رادم  ٌلوصوم  وه  انه   ؛
894

نالص ةثالثب  َعــرأ 
.لا َعمش  َوه  هتلاش  عو  َلضفأ  متخو 

اذه ةرلا  َفصن  ْتحّشو  ح  عو  كانه ؛ ُهتْتّص  ءاسملاو  انه  َحبصلا  ِتّص  ةطقنلا  ەذه 

.
896

بناجلا َكاّذ  داوّسلا  َّمات  ْتلعج  ف  ضابلا ،
.ناعمإلا اذه  لْثم  قّدح   

ََْ الف  سمّشلا  علطتت إ  اهراس  ةتفتلم إ  تاب  ُتأر  امدنع 

، هنطو ةدوعلا إ  ٌرفاسم  دي  ام  وأ  ادُعص ، متو  وألا  نم  ردصت   و 
897

ةناث
ً

ةّعشأ 
ً

ىرن  امو 
اْمم سمّشلا أ  ُتقّدحف  انأ ، ءامإ  ْتدلُو  نيعلا  ةلِّخملا ع  ةمسرملا   اهتءامإ  نم  اذكهف ،

.لعف ْنأ  ٍناسإل  ّأتي 

اماقم ّدعملا  عضوملا  لضف  نم  ٍثعاب  ضرألا ، اناوقل ع  احاتم  سل  كانه  ٌنكمم  وه  اّمم  ثلاو 

.لا نحن   
898

انل
َح نّخسملا  ددحلا  ار  حدق  وهو  ەارأل  ك  ام  ل  ط ،

ً
عطّسلا  كلذ  َلامتحا  ِقِطأ  مل 

.راّنلا نم  جَخُ 

.
899

ىرخأ سمش  ءامّسلا  َنّز  ريدقلا  َّنأف  ٌرون  روّنلا  َفاضنا إ  نا  ول  ام  اد  ًةأجف 
.اهولع َنا  ام  ّل  نع  الختم  اهيلإ  ونرأ  انأو  ةّلزألا  تارادملا  ونرت إ  تاب  تنا  اهييع  ءلم 

.ةهلآلل ار  رحلا  ەّص   يذلا  بشعلا  نم  قاذ  امدنع   
900

سوكولغ َونص  اهاّإ  ّمأت  ُت  

هتجتب ةانع ا 
ُ

مهْتَبح  نَم  ةلوثمألا  ِفكتلف  وق ،
ً

هنع  بعتلا  نكمملا  وه  ام   
901

ّاسإلا ُزواجت 
.اموي

مح يذلا  ّبحلا  اهّيأ  َتنأ  هردت  ام  اذهف  ، 
902

رخآلا رطّشلا  َدع  هَتقلخ  يذلا  َيرطش  َغ  ُكأ  مل  ْنإ 
.ُعلا َتبذتجا إ  كراونأ  نَم  او  ءامّسلا 

اد  هعشُو ، َتنأ  هفّطلُت  يذلا  مغانّتلا  إ  كف ، هتبغر  هّرحُت  يذلا  ّيدألا  رادملا  هّبن  امدنعو 
ةعساو

ً
ةح  ّطق  ْعنصت  مل  راهنألا  وأ  رطملا  ّنأ  ّح  سمّشلا  جهوب  عتشم 

ً
ءامّسلا  نم  ٌبناج 

.ەذهك



.اموي اذكه  ةعذال 
ً

اهب  ّسحأ  مل  هل ، اذه  ثعال  اقوش   َّ ْتجّجأ  مظاعتملا  رّونلاو  توصلا  ةّدِج 
، اهلأسأ ْنأ  لق  اهاف  فن  ىرأ   ام  ردق   ّ ىرت  لا  ەذه  ْتحَتف  برطضملا  َيركف  ةئدهتلف  اذلو 

: ْتلاقو 
.اهدِعُت مل  ام  اهارت  نل  ءاشأ  نأ ُت  ردقت  الو  رافألا ، فئازب  كسفن  لقثُتل ع  نإ 

ّ
ك - »

دوعتس ، 
903

اهماقم نم  ةراهلا  ةقعاّصلا  ضكرت  اّمم  عأ  ْنلو  بَسحت ، ام  ضرألا  ْدعت ع  مل 
ُتطقس  دق  نإف 

ّ
اذه ، جولا  مسالا  اهمال  ِلضف  لّوأ  ّكش  نم  ُتدّرجت  ُتنك  ْنإ  .اهيلإ » َتنأ 

: اهل ُتلقف  رخآ ، ٍّكش  لئاح 
»؟ ةفطللا مارجألا  ەذه  زاتجأس  فك  شهدُ  اذوهو  َمظعأ  شهَد  نم  ُتفّفخت  ُتنك  دق  - »
ّنإ : » ْتأدو ناذهلا ، ذخآلا  اهغص  َمامأ  ٌّمأ  لعفت  ام  اهييع  ْتعفرو  قافشإ ، َةح  ْتقلطأف 

.ا ةروص  اعمج ع  اهلعجت  لا  ةروّصلا  وه  ٌماظن  اهعمجل  ءاشألا  عيمج 
.ماظّنلا اذه  اهيلإ  عزاّنلا  ةاغلا  وه  يذلا  ّيدألا  ناطلّسلا  ةغمد  لوقعلا  باحصأ  ىري  اذه   

.اهتلع نم  ّلق  وأ  دي  ٍبرقو  اهتلاش  ٌّل ع   
904

عئاّطلا عيمج  عت  ماظّنلا  اذه  و 
لاو  َ اهتّقلت  لا  ةرطفلل  ةلثتمم  اهنم  ٌّلو  دوجولا  رح  َع  ّش  اوم  بوص  رحُت  كانه  نمو 

.اهودحت
.اهدّحوو ضرألا  بلصُ  ام  و  كِّرحُملا ، نافلا   ةدئفألو  روّنلا ، رمقلا  ثعت إ  لا  ةرطف  

لمحت لا  ەذه  كلذك  ل  ذلا ،
ّ

ءا نم  ةمورحم  لا   تانئالا  ُبسحف  سوقلا  ەذه  قلطُت  الو 
قعو

ً. ةّحم 
ً

ألا ءامّسلا  اهبلق  رودت    
905

كّرحتت ال  ًءامس  اهرون  نم  عنصت  هل  اذه  مظنت  ذإ 
ْ

ا  ةانعو 

.
906

ةلجع
َّل ٍكرام  ٍّلحم  ثعت إ  لا  سوقلا  ەذه  ةّوق  هلإ  نحن  نوفوذقملا  رَدّقملا  عضوملا  َوهل  اذه  ّنو 

.اهنم قلطني  ام 
عو امود ؛ عاوطملا  تسل  ةّداملا  ّنأ  كلذ  ناّنفلا ، دصقم  قراف  ام  الاغ  لشلا  ّنأ  ٌحيحصل  نإ 

ّ
ه

ةردقلا ع هل  ّنأ  كلذ  هلإ ، فدُ 
َ

ع هنوك  عم  قولخلا  لصفني  ْنأ  ثدح  راسملا  اذه  نعف  هتاذ  وحّنلا 
هتثو يوهت  امدنع  مغلا ،- نم  هت  و  راّنلا  إ  ىرن  نأ  ثدح  املثم  رخآ - ، ٍەاجّتا  لملا  

.ةفئاز ٍةعتم  لعف  ضرألا  وألا ع 
ءالع نم  ُردحني  رهن  كشهد  ام ال  كئاقترا  نم  شهدنت  ْنأ  ي  سلف  يركف ، باصأ  ام  اذإف 

.يداولا َبوص  لجلا 
ةّح

ٌ
ةلعش 
ٌ

تنا  ول  وأ  لفسألا ، اعاق   َتللظ  قيعُ  ام  ُّل  َكقراف  دقو  نأ 
ّ

ك ول  اشهدم  نوكس  ل 
.ءامّسلا ةحان 

َ
اهييع  ْترادتسا  ّمث  .ضرألا » ثكمت ع  نأ  ردقت 



ثلا
ّ

ةنا ةدوشألا 
عَقُلا ةّظن  .بكولا  مرج  غوتي  

ّ
ل ناد  .رعاّشلا  ةنيفس  .ءاّرقلل  هبت  .رمقلا  ءامس  وألا : ءامّسلا  )

( .تاب سفت  .ناد  أطخ  .ةّوامّسلا  تاثأتلاو  ةّمقلا 
، غص ٌبراق  ملق  نَم  ا  متنأ 

، عامتسالا نوبغرت  نَم  او 
، دشُت دعتت و  لا  ىلا  َنيفس  مُتعات  دقو 

، مئطاوش ِلّمأتل  اودوع  الأ 
.نودقفت ذإ 

ْ
نوهيت  دقف  ادأ  باعلا  اورخمت  الو 

ٌدحأ ق اهّقش  ام  ُّقشأ  لا  ەاملا 
يدهي نولويأو  اهسافنأ  ثعت  اَْيم 

.
907

دألاو ألا  ّبُّدلا  نُي  عسّلا  ماهلإلا  تاّرو 
مُتددَم نم  ا  اددع ، ّلقألا  متنأو ،

908
ةكئالملا مقانعأ إ خ  بسانملا  ناوألا   
، ادأ عبش  الو  هنم  انه  يذتغن  نيذلا 
رحلا قأ  مراق   اوفذقت  ْنأ  نوردقت 

.دوّرلا ءاملا  دواع  ْنأ  لق  نيفس ، ىرجم  عّتم 

اوأر إ امدنع  نوشهدنت  دق  ام  ردق  اوشهدني  مل  سول  اوضم إ  نيذلا   
909

ناعجّشلا كئلوأ  ّنإ 
.اثاّرح حبص  نوّساج 

لا اهسفن  ةعّلا  امّر  انعفد   
910

ا َةروص  لماحلا  تولملا  ّيدألا إ  روطفملا  شطعلا  نا 
.تاومس نم  نورت  امِل 

طو مهّسلا  قوتيل 
ّ

ف افا  نا  امّر  يذلا  نمّزلا  و  اهيلإ ، رظنأ  انأو  قّدحت   تاب  تنا 
يركف خ  تاهيه  لا  ەذه  ْتلاق   ٍذئنآو  َّيع ، ْتذج  ٍةجعأ  ةلاق 

َ
ُتيفلأ  هَسوق ، رداغو 

: ةلمجو ةمسا 
ً

يوحن  ْتتفتلا  دقو  اهيلع ،

.
911

« لّوألا مجّنلا  انعَمج  َفك  ْرظناو  نافرعلا ، َمعفملا  كَرطاخ  ْبِّوص  إ ا  - »
.سمّشلا جهو  اهَحفل  ٍةساملأ  ةرهاو ، ةكمس 

ً
ةفثكو ،

ً
ةعطاس 
ً

اناشغت  ْتنا  ةمامغ 
ً

ّنأ  ادو  
هتاذ ع  ٍقا  وهو  روّنلا  نم  اعاعش  ءاملا  لِقتس  ام  اهلخاد  انْتّقلت   ةّدمّلا  ةؤلؤللا  ەذه 

.اقطنم



ام وهو  رخآ ، امونقأ  ٌمونقأ  فنتك  فك  لقعن  نأ  نكم  ضرألا ال  عو  ادسج –  كانه  ُتنك  ول 

رهوجلا كلذ  ىرن إ  امدنع  انبغر أ  جّجأتت  ْنأ  يف   
912

نادسج ذفاني  امدنع  ّكش  الو  ثدح 

.
913

نادحّتي امهو  انتعبطو  ن إ ا 
ُ

ِ هف  يذلا 
دقتع وأ  ةققح 

ً
فورعم ، هتاذ  نم  هّنلو  هلع  نَهَُم  غ  نامإ ، نع  ه  ن 

ُ
كسم ام  فَرعُ  كانه 

.ناسإلا اهب 
لا ملاع  نم  ْتلشنا  نَم  عشخلا ، نم  هلع  ردقأ  ام  ّل  دمحأل  نإ 

ّ
ەاتدّس ، : - » ُتجأف

.نافلا
ّش ٍتافارخ  ضرألا  ع  ثعت  لا  مْرجلا ، كلذ  ع  ءانكّدلا  عَقلا  ەذه  ام   يملعأ ، ْنلو 

: ْتاجأو ْتمسباف   
914

»؟ لباق ددص 
ذفنت أ 

ّ
يف  ّساوحلا ، ُحاتفم  ەدحول  ك  امثيح ال  نافلا  لا  ىدل  ءخ  ّنظلا  نا  ْنإ  - »
.ەاحانج ادع  هلمح  مل  ّساوحلا  عبّتا  َوه  ْنإ  لقعلا  ّنأ  ىرت  َتمد  ام  َنآلا  دع  ةشهّدلا  ماهس  كلإ 

: ُتجأف .كسفن » ممص  ه   ركفت  اّمع  ْحصفأ  ْنلو 

.
915

« ةفثك ىرخأو  ٍةلخلختم  ٍماسجأ  ءاّرج  نم  وه  هناولأ  ازيامتم   انه  ودي  ام  ّنأ  دقتعأ  - »
: ْتلاقف 

غصأس لا  ججحلل  عمّسلا  َتفهرأ  ام  اذإ  لالضلا  موع   وهو  كدقتعم  ىس إ  نأ 
ّ

ك ّكش  ال  - »

نع عّنلاو  ّملا  فشكت  نأ  نكم  لا  مجنألا  نم  ةرفو  يوطنيل ع   
916

نماّثلا رادملا  ّنإ  .ەّدض »
.ةنياتم هجوأ 

ٍتوافتب ًةرات  عّزوتت  ةدحاو  ٍةردق  ّللا  َعّتمَتل  نيَدحولا  بسلا  امه  فثلاو  لخلختملا  نا  ولو 
.ةاواسم اروطو 

مّدهتت  ادحاو ، إ 
ّ

ءيداملا ، ەذهو  ٍةّعطق ، ءيدام  َةرمث  نوكت  نأ  ي  ةنياتم 
ً

ٍتاردق  ّنإ 
.كدقتعم

نم امورحم  بكولا  اذه  نوك  ْنأ  اّمإف  عَقلا ، ەذهل  اهنع  ثحت  لا  ةلعلا  وه  لخلختملا  نا  اذو 
.مّسلاو هتانّوكم  نم  َّثغلا  هئاحنأ  ٌمسج   عّزوي  ام  هتاقط  مرجلا  اذه  عّني  ْنأ  وأ  هلما ، هتّدام 

ٍمرج ّل  ام   روّنلا  ّفشَس  ذإ 
ْ

ِةفسْنملا  سمّشلا  ەانيأرل   ةححّصلا  وألا   ةلاحلا  تنا  ولو 
نالط ثأسف 

ْ
ت اهُتدّنف  ام  اذو  ةناّثلا ، ةلاحلا  صّحفتن  نأ  اذإ  ي  .كلذك  كلذ  سلو  لِخلختم ؛

.كداقتعا
اهيف هضقن  حمس  اهنم ال  اقالطنا  ةطقن 

ً
ةّمث  ّنأ  ّدالف  هل  مرجلا  قخل  لخلختملا  نك  مل  اذو 

ەءارو خُ  يذلا   
917

ماجلا َللخ  نوللا  عجري  ام  سمّشلا  ةّعشأ  سكعنت  كانه  نمو  ء ؛ ّيأ  رورم 
.ريدصقلا نم  ةحفص 

ً

؛ دعأ ٍتارادم  نم  سكعني  نأل 
ّ

ه ىرخأ  ٍطاقن  اّمم   انه  ةمتع 
ً

بي أ  عاعّشلا  ّنإ  لوقت   ْنأ  ردقت 



.منونف عبي  لا    
918

ةجّتلا كلذ ، َتلواح  ْنإ  كرّرحت ، نأ  نكم  ضاعالا  اذه  نم 
ب كيعل  ةثلاّثلا  ُدتلو  ٍةواسم ، َكنم  ٍةفاسم  ع  اهنم  تثا  ِدعُتلف  ّمث  اارم ، ثالث  ذخأتلف 

ْ

كلإ دوعو  ّنهتثالث  اارملا  كئارو  نم  ء  ارون  َّنلعجتلف  اهيلإ  اتفتلمو  .دعأ  ٍنام  نإ  
ّ

ام تثإلا ،
.هَنكسع دقو 

ردقلا خألا  عطس  نأ 
ّ

اه يس  نإف 
ّ

ك هسفن  دادتمالا  نوكت  نل  دعأ  لا   ةروصلا  ّنأ  عمو 
.هتاذ

اذكهف ةدورو ، ٍنول  نم  هل  نا  اّمم  ةراع 
ً

هتدعاق  جلّثلا  ظفتح  ةنخاّسلا ، ةّعشألا  حفل  َتحت  امو 
.كل ەآرمل  ّعش  ثح  عطاس  ددج  رونب  كل  ءأ  نأ  درأ  نو 

ّ
كركف ، يرُع  َتنأ  

.هف ٌّيوطم  وه  ام  ِّل  ُناك  سّسأتي  هناطلس  و  ، 
920

ّلإلا مالّسلا  ِءامس  رودل    
919

امرُج ّنإ 

.وه اهدّمغتو  هنع  ةزيامتم  ّش  رهاوج  نالا   اذه  نت  موجّنلا ، ةرخاّزلا   
921

ةلاّتلا ءامّسلاو 

.اهقِفاودو اهتااغ  تقم  اهتاذ  ةطنملا   ىوقلا  ت  اهقراوف ، بسح  ، 
922

ىرخألا تاومّسلاو 

.َلفسأ َلعفلا  سرامتو  ٍلع  نم  ذخأت  ىرخأ ، ٍةلم إ  نم  ىرت ، ام   
923

ملاعلا ءاضعأ  لمعت  اذكه 
ُدعَ نم  ْعملا  َزاتجا  فرعتل  هف ، َتنأ  بغرت  يذلا  ّقحلا  ُهجّتأ إ  قط  ّيأ  نم  ادّج  نآلا  رظنتلو 

.كَدحو

ّنف داّدحلا  نع  ردص  ام  ، 
924

ةّواطلا تاِّرحملا  نع  ردصتل  اهتردقو ، ةَراملا  رئاوّدلا  ةكرح  ّنإ 
هل صتو  اهشعنُي  يذلا  قيمعلا  ركفلا  ةروص  ذخّتت  موجّنلا  ەذه  ّل  ةنادزملا  ءامّسلاو  قطتلا ،

.
925

امتخ

اذكهف ي ةسانتملا ، ءاضعألا  فلتخم  ع  ةددع ، يوق  نع   
926

مراغ حوّرلا   ضّخمتت  امو 
.َوه هتدحو  َلوح  هتاذ  ناوألا  ارئاد   مجنألا ، َللخ  رثاتت  لا  ەااطع  لقعلا 

م دحّتت  ام  دحّتت  ه  يذلاو  ، َ هشعنُت  يذلا  مرجلا  عم  ةفلتخم  افالحأ  دقْعت  ىوقلا  فلتخم 
.ةاحلا

لا ةكراملا  ةعبطلا  مرجلا ، اذهب  ةجمملا  ةردقلا  عطس  ّيح ، نب  حفلا   عطس  امو 
.اهنم ردحنت  

.
927

فثلا وأ  لخلختُملا  نم  ال  ىرخأ ، ٍةمجن إ  نم  افلتخم  ودي  ام  أ  انه  نم 
.متعلا ام  ُحضاولا  هَتعبطو ، اقفاوتم  ردص ، هنع  ّطق  أدم  نإ 

ّ
ه

 



ثلا
ّ

ةثلا ةدوشألا 
تاجرد كانهأ  .ءاملا  تاساعنا   نأ 

ّ
اه نراتخملا  ەوجو  .اهروذنب  ِفت  مل  لا  حاورألا  رمقلا : ءامس  )

( .اناسنوك ةروطامالا  .انود  ادراي  ةّواطلا ؟ ةطغلل 

اح لق  ءدلا  ْتلعشأ   لا   
928

سمّشلا ەذه 
ضحّدلاو ةنهلا  اهقئارط   ْتفشك  

؛ ةلمجلا قئاقحلل  نتافلا  هجولا  نع 
بصّتلا ُتّقلت  وك  َفعألو 
أر انأ  ُتعفر  ه ، ُتنمآو 

؛ ملتأل فقوملا  هضتق  ام 
ْتبذتجاو ْتضرع   ةؤر 

ً
ّنل 

ّأ ّح  اهحملأ  ٍةّوق  
.كاذ اعا  ركذتأل  تدع  ام 

ةفاّفش ٍةفاص  حادقأ  امو  
، ةئداه ٍةقارقر  ەام  وأ  

، عاقلا ّختت ع  الف  ٍةقمع  غ 
929

اناّحم رُطأ  انل  ّدترت 
ءاضب ٍةهبج  ًةولؤل ع  ّنأ  ّح  ةهاو 

ً

، ةّوق ّلقأ  انراظنأل  عجرت  ال 
ًةددع اهوجو  ُتأر  اذكهف 

ساعم أطخ ٍ ُتعقوف   ماللا  ةهأ  و ع 

.
930

عبّنلاو ناسإلا  ماهلا ب  جّجأ  يذلا  كلذل 
ائش َرأ  ملف  ْتنا ؛ نَمِل  َفرعأل  ّيع  ُّتفتلاو  ةسكعنم ، اروص  اهُتسح  ّح  اهُتأ  ْنإ  ام  ّمث 

.ناتكراملا اهانيع  عطسو  مسبت  تنا  لا  دشرم  َيع  ٍةماقتسا   ُترظنو  امامأ  امهب  ُتعجرف 
: ْتلاقف 

ضرأ ع  اجحار  ُدع  فق  ال  يذلا  نعرألا ، كرطاخ  نم  ُمسبأ  انأو  ُت  ْنأ  َكْنَشهدُ  ال  - »

.
931

ن
َ

هْترذ ام  ناس 
ُ

اه انه  اهب  لأ  ةّلعف ، رهاوج  وه  ەارت  ام  ءاوخلا ؛ اذكه   ك  ثع  ل  ّقحلا ،
ُّتفتلاف إ .هنع » ىأنت  ْنأ  اهل  حمس  اهتجهب ال  عنص  يذلا  ّقحلا  روّنلاف  اهب  ْقِثتلو  اهْعمساو  اهْمل 



، ةبك ةغر  هْتعتعَت  ٍلجرك  ُتأدو  ماللل  اقوش  ودي  أ  نا  يذلا  حبّشلا 
ْنأ نكم  لا ال  ةوذعلا  ەذهب  ةّدألا  ةاحلا  رون  ّسِحُت   نَم  ا  نّتلا  ةعئاّرلا  حوّرلا  اهتّيأ  - »

ةعم
ً

تباجأف  انه ،» ملمو  ِكمسا   َ وقت  ْنأ  لق  ِتحرفأ  ول  اذّح  ذ ،
ُ

ق
ْ

اه مل  نَم  اهكردُ 
: تكحاض نيعو 

.هل اهطال  اههبش  ْنأ  قت  لا  ةّحم ا  كلذك  الو  ٍةلداع  ةغر  مامأ  اهباوبأ  انّبحم  دصوت  ال  - »
َكنع يفخُ  نلف  اهلخاد  صوغلا   ِتسحأ  َكتراذ  ّنأ  ولو  ءارذعو  ةهار 

ً
انّدلا  ةاحلا  ُتنك  

رادملا اذه  سفّنلا   ةئناه  ّواطلا ، ءالؤه  َب  نأو ،
ّ

، 
932

ادراي نأ 
ّ
ملعَتسو  مظعلا ، َاهب 

.
933

أطألا
.هماظنل اهلاثتما  بذعتس  سدقلا ، حوّرلا  ةذاذل  إ 

ّ
اهبهل  لا ال  انرعاشمو 

ُتلقف .اهنم » انلّصنت  ام  الاغ  ل  انَروذن  انلمهأ  نأل 
ّ

ا ەانيطعأ  نإ 
ّ

ام ، 
934

اعضاوتم ادَ  ْنو  اذه ، انصمو 
: اهل

ام ّنلو  ركذتلا ؛ ُتأطأ   اذلو  وألا : كتروص  نم  لِّدُي  ّلإ ، ء  قلتأ  اذه  عيدلا  كآرم   - »
َوأ ءادعس ، انه  نوشعت  نَم  ا  متنأ  ّخ : ْنلو  .لهسأ  َّع  َتا  رّوصتلاو  دعاس  نآلا  هنيلوقت 
ّمث ىرخألا  حاورألا  ةحص 

َ
لق 

ً
ْتمسباف  لضفأ »؟ اوّبحتو  َلضفأ  هف  اول  عأ  ٍّلحم  نوبغرت 

: اهتّبحم نان  وأ  لعتش  نأ 
ّ

اه ودت  ثح  ًةدعس  تباجأ 
.ەاوسل أمظن  الو  انيدل  ام  إ 

ّ
بغرن  الف  انيف  ّبحلا  ةدارإ  اهيضُل  انئاغر  ّنإ  خألا  اهّيأ  - »

ەارت  نأ  نكم  ام ال  اذهو  انعقاوَم ؛ دّدح  نَم  ةئشم 
َ

فلاخُتس  انئاغر  ّنإف  عأ  ٍماقم  انبغر  ام  اذو 

.اهتعبط َصحف  َتسحأ  َتنأ  ْنإ  ن ،
ُ

ّبح نأ   
935

ةروّلا قت  ثح  رئاوّدلا  ەذه 
؛ ةدحاو ٍةغر  ىوس  انئاغر  عنصت  ف 

َ
ال ةّهلإلا  ةدارإلا  كّسمتن  ْنأ  اذه  ّواّطلا  ماقم  ةنونيك  نِم  ل 

هتبغر نِم  يذلا  هكلمو  هل ، تولملا  َُّل   
936

ٍتاجرد تولملا ع  اذه  عّزوم   اننوك  ّنو 
.انبغر عنص 

« .ةعبّطلا نع  ٌرداص  وه  ام  ّلو  َقلَخ  ام  ُّل  ەَوحن  هجّتي  يذلا  رحلا  اذه  وه  هل ، انمالس  هتدارإ   
.اواسم سألا  ُخلا  اهعمج  رمهني   مل  ْنو  ٌسودرف  وه  ءامّسلا  نام   ّل  ّنأ  فك  َحضّتاف  

و
َ

ركش ةناّثلا  بلاطنف  ىرخأ ، ٍةل  ةغّرلا  انيف  ّلظتو  ةْك خ  انعشُ  ْنأ  ثدح  ام  ْنلو 
ّح هجس  ضمت   مل  يذلا  جيسّلا  وه  ام  اهنم  َفرعأل  لوقلاو  ةءامإلا  ُتعّت  اذكهف  وألل ،

ْنأ اهتّس  قت   
937

ًةدّس سأ  ٍماقم  ْتلحأ   ةمظع  اازمو  ةهّم 
ً

ًةاح  ّنإ  : » ْتباجأف ەاهتنُم ؟
َّل ّلتي  يذلا  جوّزلا  اذه  عم  توملا  ّح  ماننو  َرهس  ااجِح ،  رمتعنو  ةلما 

ً
ااث  انّدلا  سلن  

فن  ُتسحو  ٌةاتف ، ُدع  انأو  اهعتأل   
938

انّدلا نع  ُتفزعف  هتاضرَم ، اقلخ  ةّحملا  هلعجت  ذن 
ْ

ر
.اهتلم ةّنس  شعلل ع  فن  ُترذنو  اهسلم ،

فرع ەدحو ا  قيفّرلا : َيريد  نم  نوفطتخ  خلا  اّمم ع  ّلا أ  نيداتعم ع  ٍلاجرب  اذو 



.اح ُدعَ  نم  هْتنا  ام 
قبطني ْنأ  نكم  هل ، انرادم  رونب  قلتأت  لاو  يم ، اهارت إ  لا  ىرخألا  ةعطاّسلا  ةدّسلا  ەذهو 

امدنع ّمث  ةكراملا ؛ ةاصعلا  ّلظ  اهسأر  نع  ن 
ُ

َع أر  نع  امو  ةهار ،
ً

ْتنا  ّع ؛ لوقأ  ام  اهيلع 
.اموي بلقلا  ةاصع  نع  ّلختت  مل  َف  بّطلا ، فرُعلاو  اهتئشم  فالخ  انّدلا  ْتَدعأ إ 

.ةخألاو ةثلاّثلا  ةفْصعلا 
َ

اّثلا  باوّسلا  راصعإ  نم  ْتدلَو  لا   
939

ةمظعلا اناتسوك  رون  نإ 
ّ

ه
: دشُت ْتأدو  ْتملت  اذكه 

.ملظملا ءاملا  ٌلقث   ٌمسج  التي  ام  ْتشالت  ةّنغمو 
ً

مم ،» ا  ِكلع  مالّسلا  - »
اهلما إ ْتتفتلاو  ٍةغر أ ، ِةمالع  ْتهجّتإ إ  اهْتدَقفو  عيطتس  ام  قأ  ارظن  اهْتعت  امدعو 

لعج اّمم  ءد ، يذ  ءيدا  اهلامتحا  ع  َوقأ  مل  ّح  ةّوق  ّيع  َقَعص  اهءاهب  ّنلو  تاب ؛
.اؤس حط  ءأ  

.اّسورارا كيدف  نب  اّثلا ،» باوّسلا  راصعإ  ، » سداّسلا يه  روطامالا  نم  ونالم  تجّوزت  
«. ةخألاو ةثلاّثلا  ةفصعلا  ، » اّثلا كيدف  تدلو  و 1194 

 



ةعاّرلا ةدوشألا 
؟ ّلإلا لدعلا  لمع  فكو  ّواطلا ؟ شرع  مق  نيأ  .ناد  نارماخ  ناش  رمقلا : ءامس  )

ةقلطملا ةدارإلا  ب  فنعلا ، ءازإ  ّمتو ، ءامّسلا  حاورألا إ  ةدوع  نوطالفأ   بهذم  دّنفت  تاب 
( .ثلاّثلا كّشلا  .ةّسلا  ةدارإلاو 

قاذملا تواسم   خلا  نم  َتك  ب 
ّرحلا ناسإلا  توم  ةفاسملاو ،

؛ هنانسأ امهادحإ إ  لمح  ْنأ  َلق 
نَروعسم ساّرف  بئذ  َبف  هتاذ  وحّنلا  عو 

، هسفن ردقلا  امهاشخو  اناس  لَمحلا  عبق 
؛ لّأ بللا ب  لعف  ام 

ردقأ كلذ ال  عو  انأ ، ُّتمص  اذكه 
اهحدمأ ْنأ  الو  فن  مولأ  ْنأ 

.ّيرو امهال  كش  اقلعم ب  ُتنك  ذإ 
ْ

ةموسرم تنا  ةغّرلا  ّنأ  َدب  ُّتمص 

لاّؤسلا كلذكو  َياّحم  ع 
.مال ّل  نم  ُغلأ  لا   ەاّمُح 

940
لاناد لعف  دق  نا  ام  تاب  ْتلعفف 

هَطخس ّنذخوبن  نع  َلازأ  امدنع 
؛ ةّشحوب ارئاج  هلاحأ  نا  يذلا 

: ْتلاقو 
و هسفنب  هسفن  قيعُ  لوغشملا  كرطاخ  ّنأ  ّح  ىرخأو  ةغر 

ٌ
كهانت  فك  ادج  ظحلأ  - »

.ذفنيِل سل  جراخلا 

،»؟ ياازم نم  للقُل  ىرت  ا  غلا  فنع  أ  َملف  ، 
941

مودت نأ  ةّيطلا  ةدارإلل  َنا  ْنإ  : - » ركفت نإ 
ّ

ك

.
942

نوطالفأ ه  ام ق  بسح  موجّنلا  حاورألل إ  ٍدوَع  نم  ودي  ام  اضأ  ّكشلا  كوزغ  لازي  امو 

جلاعأسف  اذلو  هسفن ، فنعلا   
943

َكتدارإ ّمضخ  ناعفادتي   احرب  ام  ناذللا  نالاؤّسلا  امه  كلذك 

.
944

اعذل امهأ  ءدلا 



ءارذعلاو  
945

دت ْنَم  ذخ 
ْ

اّنحوي –  وأ  لماص  وأ  وم  وأ  ا ، إ  يفوّلا  ةكئالملا  برقأ  ّنإ 
اوضم نل  مهو  كل ، ْترهظ  لا  حاورألا  ءامس  ىوس  ىرخأ  ءامس  ٍنام   نم  مهل  ام  اضأ ،  َ مم 

ُّل ع ةذعلا  مهتاح  هف  نوقوذو  سألا ، رادملا  اعمج  نونّي  ل  ّلقأ ؛ الو  ٍتاونس أ  اهيف 
.ةّدألا تاحفّنلا  نم  نوّقلتي  ام  ردق  هتلاش ،

لا ةّوامّسلا  مهتلم  نع  ةركف  كوبهيل  ل  رادملا ، اذه  نومق   نأل 
ّ

مه الف  انه  كل  اورهظ  لو 
.دأ  

دع َوه  هعفري  ام  ەدحو  سوسحملا  نم  بسك  نأ 
ّ

ه كلذ  ّيلا ]  ] مركف بطاخن  ْنأ  اذكه ي 

.
946

لقعلا كلذ إ 
.رخآ ائش  ادصاق  نيَدو  َمدق  َا  عُو  متالم  بطاخل  لزاني  سّدقملا  باتلاف  اذلو 

َداعأ نَم  كلذكو  ّاسإ ، ٍباهإ  لئامو   لج  ةكراملا  ةسنلا  مل  رّوصُت  وحّنلا  اذه  عو 

.
947

هَتيفاع اطل 

.افْرح لوق  ام  مهف  ماد  ام  انه ، ىرت  ام  ٍهش  وه  ام  حاورألا  نع   
948

سوامت هلوق  امو 

؛
949

اهتروص  ةعبطلا  اهْتبهو  امدنع  هنع  ْتلصفنا  نأ 
ّ

اه بسح  نأل 
ّ

ه اهبكوك  دوعت إ  حوّرلا  ّنإ  لوق 
.هَردزن ْنأ  اّنم  ّقحتس  ادصق ال  هل  ّلعلو  تامللا ، سل   رخآ  عم  ەرافأل  نا  امّلو 

ْشِطَ مل  همهس  ّلعلف  ةمظع ، وأ  ٍةعض  نم  تاثأتلل  ام  دوع  تارادملا  ەذه  نأ إ 
ّ

ه دصق  نا  لف 
.هفده نع  اثك 

وأ يشُملا  ركذ  ساّنلا ع  َلمحو  نثك  ُلق  نم  ّلضأ  دحأ ، هَمهف  ْنسحُ  مل  يذلا  أدملا  اذه 

.
950

ـــملا خّ وأ  دراطُع 
َكَصقُ ْنأ  ردق  ركم ال  نم  هف  ام  ّنأل  اعذل  ّلقأ  هّمس  لظف  كَركف  للُي  يذلا  رخآلا  ّكشلا  اّمأ 

.ّع

.
951

ءادوس ٍةقطره  طوقسلل   نامإلل ال  ةسانمل  ەذه  ّنإف  ًةرئاج  نافلل  انتلادع  ْتد  لف 
رأسف هف  َتنأ  بغرت  ام  اقمع  ةققحلا  ەذه  إ  ذفني  ْنأ  ناسإلا  ركف  رودقم  ماد   امو 

.كَلط
: ادأ رذع  نم  حاورألا  ەذهل  امف  ةّرذ ، لاقثم  نع  هعماقل  دّكتي  نَم  لزاني  امدنع ال  فنعلا  َسروم  اذإف 

ُفلأ اهيْث  دهج   امدنع  اهتعبط  راّنلا  لعفت  ام  لعفت  ل  لثتمت ، ال  ًةدارإ  َق  ْنأ  ٍدحأل  الف 
.فنع

نا  امدنع  حاورألا  ەذه  ْتلعف  اذكه  َةّوقلا ؛ ِتعتا  نأ 
ّ

اه ع  اذهف  َرخ  وأ  رْدق  ْتنعذأ   َ ْنو 
.كراملا اهماقم  ةدوعلا إ  اهرودقم 



قنحلا ع سويشوم  ْتألمو  ةاوشملا ،  ع 
952

ونرول ْتقأ  لا  كلتك  ةلما 
ً

اهتدارإ  تنا  ولو 

ەذهك ةّق  ًةدارإ  ّنأ  َدب  ةّرح ؛ صت  ْنإ  ام  اهنم ،  َ ْتَعُنا  لا  ةكّسلا  اهتداعأ إ  تنال  ، 
953

هِّفك 
.ةردّنلا ةغلا  َل 

.ةددع ارارم  كاذ  الول  كذؤتس  لا  ةّجحلا  مدهْنت  ام ي ، هَتيّقلت  َتنأ  ْنإ  ماللا ، اذهب 
.كَدحو ەرهق  ردقت ع  ْنأ  َلق  بعّتلا  َكلانسو  َكيع  مامأ  َنآلا  قثبي  رخآ  اقئاع  ّنل 

نإ
ّ

َك ّمث  ّقحلا ؛ أدملا  راوج  شعت   ْتماد  ام  ادأ  بذلا  فرعت  ةّواط ال  احور  ّنأ  َكل  ُتحوأ 

.ضقنت اذه  اهمال  نأف 
ّ

اه ، 
954

اهتباصع ةّحم  ْتظفتحا  اناتسوك  ّنأ  ادراي  نم  َتعمس 
ه: موق  أ 

ّ
نا ي  ٍء  لعف  ع  ام ، ارطخ  ىدافتي  ل  ءرملا ، َجُ  ْنأ  خألا  اهّيأ  الاغ  ثدح 

.اعرو َّلظ  َدوجحلا ل  َراتخاف  هَّمأ ، هبأ  نم  ٍةوعد  َلتق  امدنع   
955

نويملأ هلعف  ام  اذه 
.ادأ ءوّسلا  رافتغا  نكم  ثح ال  ّدحلا  اذه  ةّوقلا إ  انه  يدعْنت  ةدارإلا  ّنأ  ركفت  ْنأ  درأ  اذلو 

طقس  ْنأ  هنع  ْتَعنتما   َ ْنإ  خت  امدنع  ه  لقت  اهّنل  ّلا ، لقت  َتاهيه  ةقلطم 
ً

ًةدارإ  ّنإ 
.ّدشأ ٍءزر 

ّقحلا انالف  هلعو  ألا :
ُ

ىرخ انأو  ركفت ، ْتنا  ةقلطملا  ةدارإلاف  هْتلاق  ام  ادراي  ْتلاق  ذإف 
ْ

هلعو 
« .قطنن

ەذه عو  هل ، ّقحلا  ردص  هنع  يذلا  عبّنلا  نم  قثنا  يذلا  كراملا  رهّنلا  باسا  نا  كلذك 
.َّبغر اتل  ةنيكّسلا ع  لخدأ  ةلاّشلا 

: ُتأدف
َقمع ّنإ  شعنُتو ، فدتو 

ّ
ئ اهتامل  رمغت  نَم  ا  ةّهلإلا ، اهّتيأ  لّوألا  بوبحملا  ةقشاع 

َ
ا  - »

.ريدقلا ُملا  ذإ 
َ

ِن َكزجُلف  هل ، ِكلضف  َكل  َركشأل  كِل  سل  فطاع 
.ّقح نم  هَجراخ  سل  يذلا  ّقحلا  ەَنُيل  ِتأ  مل  ْنإ  ءاوّرلا  فرع  سل  ادأ  انركف  ّنأ  َنآلا  ىرأ 

ّل انيف  ْتلطل  و 
ّ

هُغِلال  نو 
ّ

ه ُناويحلا ، ەراجو  ّرقتس   ام  ەاّإ  هغول  َلاح  هف  ّرقتسل  نو 
ّ

ه

.
956

ةغر
.انلمحت ىرخأ  ٍةورذ إ  نم  ةعبطلاو  ف ،

َ
ةلس ِلْثم  ّقحلا  َلفسأ  ّكشلا  ُتي  ةغّرلا  ەذه  نم 

.يركف ضمْغت   ىرخأ  ٍةققح  نع  هل  قوتلا  ِكلأسأ  ْنأل  زّفحُو  دّس ، وعد ، ام  اذهو 
« .لا يذ  منزاوم غ  نوك   رخآ ال  عيص  ةتَّوفملا  روذّنلا  وُت 

ّ
ْنأ  نكم  نا  نإ  فرعأ  ْنأ  درأ 

ُتللظو مِلسسأ ، اذو   ياوق  ْتَرحدناف  ةّهلإ  ٍةّحم  ِتارا  ىألم  ٍتارظنب  تاب  ْتقمرف 
.َنيعلا َءكنم  راهنُملا 

 



ةسماخلا ةدوشألا 
.دراطُع ءامس  ةناّثلا : ءامّسلا  .دوّعصلا  فانئسإ  .او  ناسإلا  دهع ب  رذّنلا ، رهوج  رمقلا : ءامس  )

( .ّواطلاو بكولا  قلأ  .دجملل  اّخوت  خلا  اولعف  نَم  حاورأ 
ةّحملا رانب  َكَمامأ  عطسأ  ُتنك  ْنإ  - »

، ضرألا هتؤر ع  نكمت  اّمم  ىوقأ 
، كيع ءاضم  نهوأ  نأ 

ّ
ّح 

اذه ردص  نإف 
ّ

ام ْرهبت ، الف 
خلا فرعت  ْنإ  ام  لا  ةلمالا  ةؤّرلا  نع 

.اموي هنع  دحت  ەاطخ ال  مّست  ّح 

كركف ىرأ   نإ 
ّ

ّيدألا َروّنلا  َنآلا  نم  اعطاس 
.ادأ بلقلا  ەدحو  لعشُ  ّح  ىرُي  ْنإ  ام  يذلا 

رخآ ء  َكاذ  َدع  َبولقلا  ىرغأ  ام  اذو 
روّنلا كلذ  نم  اقُ  إ 

ّ
وه  امف 

.ەَع ّفش  اهّنلو   َ ام  ٍةفورعم  غ 
رخآ ٌعيص  نا  ْنإ  فرعت  ْنأ  دت 

ك ْنأ  نكم  رذن  ِلامهإ  َدنع 

.
957

« عاّلا نم  نمأم  حوّرلا   َعضل 
اهكفت ْتلمأ   هَاطخ ، قوت 

ّ
ٍف ال  لصاوي  ْنَم  ِلْثمو  ةدوشألا ؛ ەذه  تاب  ْتّشد  اذكه 

: كراملا
نإ 

ّ
ام ريدقت ، اهضحمو أ  هتَيطو ، أ  قفاوتت  لاو  ەدوج  ا   اهب  مّدقت  ٍةه  أ  ّنإ  - »

.اهْتلم اهَدحوو  اعمج ، لقعلا ، تاوذ  تانئالا  اهب  ْتَظح  لا  ةدارإلا ، ةّح 
ه ق 

َ
َلِ ه  َتلق  ْنإ  ثح  اغوصم  نا  اذإ  رذّنلا  ةماسج  َتظحالل  َككفت  َتلمعأ  َتنأ  ْنإ  َنآلاو 

.اضأ ا 
.هسفن هلعِف  َع  هنع ، ُتملت  يذلا  لا  اذهب  ّضُ  نإف 

ّ
ام ناسإلاو ، دهعلا ب ا  مارببف 

امادختسا دشي  نَم  َتنك  هَتبهو  مادختسا خ  َتدقتعا  َتنأ  ْنإ  كلذ ؟ َءاقل  ه  مّدقتلا  نكم  امف 
.قوم خل  انسح 

اضراعتم ودي  ام  اذهو  تااثم ، مّدقتت  ةَراملا  ةسنلا  ّنلو  ّاسألا ؛ رمألا  نم  َتقثو  َنآلا 
لازت ام  اهَتمِعطأ  لا  ةساقلا  ةْلاف  ةدئاملا ، دنع  لق 

ً
ْلّهمتتلف  اذلو  ُتملت ؛ هنع  يذلا  َّقحلاو 



.مَضهُتل ٍةنوعم  َضع  جاتحت 
.املِع َكل  دِلَ  َتاهيه  نخّتلا  الول  مهفلا  ّنأل  هف  هظفحتلو  ەاّإ  َكملعأ  امِل  َكركف  ْحتفتلو 

.
959

مَملا دهعلا  وه  اّثلاو  ، 
958

رذّنلا ةّدام  امهلّوأ  ةحضّتلا : رهوج  ناعنصل  ئش  ّنإ 
ف ع

ُ
َضر اذلو  ةعاصنب ؛ ُلق  نم  ُتثّدحت  اذه  نعو  رذنلا ؛ َّفَوُي  مل  ْنو  مُِل  سل  خألا  اذهو 

.ەاوس هلادإ  نكم  ملعت  املثم  ٌضع  نا  ْنو  ةصلاخ 
ً

بارقلا  اومّدقتي  ْنأ   
960

ّيناعلا
.ىرخأ ٍةّدام  هلدأ  وه  ْنإ  ءرملا  ع  ثح ال  نوك  ْنأ  نكم  روذّنلل  ًةّدام  هفرعت  يذلا  ءلاف 

.
961

رفصألاو ضبألا  حاتفملا  ال  رود  نأ  لق  هنم  رارق  هفتك  نع  هلمِح  ٌدحأ  ََّقلُ  ْنل ال 

.
962

ةّتسلا ةعرألا   هلد  ىوتحم   كوملا  ءلا  نك  مل  ْنإ  طا 
ً

ەّدعَتلف  رذّنلل  يغت  ّل 
.اعطق ەاوس  هلادإ  نكم  الف  نزاوملا ، فا 

ّ
ة زواجتي  ام  لقّثلا  نم  ءلا  ةمقل  نا  اذإف 

: نونافلا لا  اهّيأ  روذّنلا  اوّفختس  ال 

: َلوق ْنأ  ه  ألا 
َ

و نا   ؛
963

وألا هتيحضأ  حاتْف   نا  ام  رذّنلا  لعف  ءادلُ   ءافوأ ال  اونوك 
قغإلا دئاق  ع  هسفن  نونجلا  محت  ْنأ  كلو  ەرذن ، لامإ  ء   ْنأ  نم  اعنص ،» ُتأسأ  - »

اوعمس امدنع  ارط  ناجملاو  ءالقعلا  اهيلعو أ  نتافلا ، اهاّحم  ايجفإ ع  يذلا أ  ، 
964

كاذ
.دهعلا كلذ  ةحادف 

ّل ّنأ  اوبسحت  الو  ال  حــــّلا ، ضرع  شاّلا   اونوكت  الو  ّسلا  أطأ   نوّيحسملا ، اهّيأ  اونوك ،
.مصالخل اذه  ِفكلف  مداه ، اهيعارو  ةسنلاو  ددجلاو ، مدقلا  نادهعلا  مدل  ملسغ ، ءام 

شاعلا ّيدوهيلا  منم  كحض  انالمح  ال  اجر ال 
ً

اونوكف  ىرخأ ، ءاشأ  عشجلا  مل  َلّمج  ام  اذو 

!
965

منارهظ ب 
ّدض عطص  حوري  هتعتم  لجأ  نمو  ةقامحو  شطو  هّمأ  َبلح  فاع  يذلا  لَمحلا  اولعفت  الو 

فرع ُثح  ةطقّنلا  ةغر إ  اهؤلم  َو  ْتتفتلا  ّمث  تاب ؛ ْتمل  ُتتك ، امو  اذكه ، .هسفن »
.هِعوطس جأ  نولا 

؛ ىرخأ ةلئسأ 
ً

ءّهي  نا  يذلا  مِهّنلا  َيركف  َتِكسأ  ْنأ  َّع  اضَرف  لّدتملا  اهآرمو  قوت 
ّ

َف يذلا  اهمال 

.
966

اّثلا تولملا  انلصو إ  اذكهف  زاهالا ، نع  سوقلا  قوتت 
ّ

ف ْنأ  َلق  هترد  ٌمهس  غلي  امو 
بكولا كلذ  ّنأ  ّح  ءامّسلا ، كلت  قلا  اهسفن   ْتفلأ  امدنع  ةجهب  ةمعفم 

ً
دّس  ُتأر  كانهو 

.أ اعطاس  راص 
امو ةروص ! ّل  لولحلل   ٌلاق  ط  انأو  انأ  ُتلعف  امف  كحض ، راصو  َّغت  هسفن  مجّنلا  نا  اذإف 

، هف اهتوق  لت  ْنأ  بسحتو  جراخ  نم  اهيتأ  ام  ّل  َبوص  كامسألا  عفدنت  ّنو  ٍءيداه  ضوح   
: عمسأ ُتنك  اهنم  ٍّل  انيلإ و  لقت  عطس و  فلأ  نم  َأ  ُتأر  اذكهف 



«. دادزا ٌةدوعوم  انّبحم  يذ   - »
.اهنم ضف  يذلا  قرالا  قلألا  نم  احرف  للهتت  هف  ةاوتحملا  حوّرلا  ىرن  اّنك  اّنم  وند  ٌّل  نا  امدنعو 

هنع فرعت  ْنأ  ةقلقلا   كتبغر  نوكتس  مف  انهه ، أد  دق  نا  ام  ْلصاوتي  مل  اذإ  ءيراقلا ، اهّيأ  ْركف ،
ْنإ ام  ّقحلا  اهط  حاورألا  ەذه  نم  عمسأل  ودحت  تنا  ٍةغر  ّيأ  كسفنب  فرعتسو  دملا ؛

.ةّئرم ّيعل   َ ْتحصأ 
رداغت ْنأ  لق  ّيدألا  ّنلا  شورع  ىرت  ْنأ  ّلإلا  لضفلا  كاَح  نَم  ا  دتحملا  ملا  اذهّيأ  - »

نَم فرعت  ْنأ  بغرت  َتنك  ْنإف  ءامّسلا ، رئاس  نملا   روّنلا  اذهب  نوؤاضمل  نإ 
ّ

ان ةّلا ، َدوشحلا 

: تاب ْتفاضأف   
967

ةعرولا حاورألا  نم  ةدحاو  ْتملت  اذكه  .كَئاغر » ْعبشُلف  نحن ،
« .ةهلآ نأ 

ّ
مه ْمهقّدصو  اقثاو  ْملت  ْملت ، - »

نَم ملعأ  الو  عطس ؛ كحضت  امدنع  نأل 
ّ

ه كيع  نم  ٍتآ  نأو 
ّ

ه هسفن  كرون  َشّشعت   م  يرأ  - »

راونأ نافلا  نع  بجتحملا   
968

رادملا اذه  ةجرّدلا   ەذه  ةلّنلا ، حوّرلا  اهّتيأ  ِتزُح ، َمل  الو  ِتنأ 
.لق يذ  نم  اعوطس  ودغ أ  ه  اذو  َلّوألا ، مل  يذلا  روّنلا  اتفتلم إ  ُتملت  اذكه  .ىرخأ »

، اهفّطلُ نا  يذلا  َراخلا  ِتمضق  ةرارحلا  نوكت  امدنع  جهولا  نم  ٍةرفوب  ّغتت  لا  سمّشلاو 
َّدر َكاذ  هعقرب  ءارو  نمو  هسفن ، هعاعش  ّع   بجتح  كراملا  هجولا  نا  حفلا  نم  ٍدم  اذكهف 

.ةمداقلا ةدوشألا  اهيّنغت  لا  ةلاّشلا  َّع 

 



ةسداّسلا ةدوشألا 
لا ءاطخألا  .ناملراش  نإ إ 

ْ
سا نم  ّاموّرلا  َّلا  خــــرات  .سونانسوي  روطامالا  .دراطُع  ءامس  )

( .ڤونل ود  ويمور  ظقت  .ةّروطامالا  ّقح  لِِغلا » و« فلَغلا »  » اح اهبكترا 

َّلا  
969

طنطسق هّجو  امَدع  - »
هَعِت دق  ُلق  نم  نا  يذلا  ءامّسلا  ىرجم  ّدض 

،
970

ايال جوز  مدقلا  لطلا  ةحص 
َ

971
أو ٍماع  ةئم  ّمث  ٍماع  ةئم  رئاط ا   َ

، اّوروأ نم  ّقلا  فرطلا   
؛ اهنم َعلط  دق  نا  لا  لاجلا  كلت  َبرق 

، ةكراملا هشار  ّلظ   ، 
972

انهو
، ىرخأ ٍد إ  نم  قتنم 

ً
ملاعلا ، َمح 

.يد َّطح ع  ةلاّشلا  ەذه  عو 
، سوناْنسوي انأ  َق ، تنك 

ُتدّرجف ُلّوألا  ُّبحلا  مهلأ 

.
973

لطاو ٌلفان  وه  ام  ّل  نم  َناوقلا 

اذه ص  َعأ  نأ  َلقو 
974

ةدحاو ةعبط 
ً

حيسملل  ُتوزع 
؛ اروم ُتنك  نامإلا  اذهــو  ال غ ،

نا يذلا   
975

تباغأ َّيواطلا  ّنلو 
همال َفرع  عأ  اعار 

.ّقحلا نامإلا  دعُ إ  ْنأ 
كاذ هنامإ  هلع  يوطني  نا  امو  ه ، ُتنمف 

هسفن حضولا  َنآلا  ەأ 
.باوّصلاو أطخلا  عمج  وهو  اضقانت  يرت  ه  يذلا 

ةسنلا َياطخ  خ  ُتعضو  نإ  امو 



مهلُ ْنأ  باط   ّح 

.ياوق لما  هلإ  ُتفنا  يذلا  َعفرألا  عيّصلا  كلذ 

كاذ ُتأر   دقل  ّح  هل  اتاؤم  ءامّسلا  لضف  نا  يذلا  ، 
976

سوراسلب با  تاّوقلا إ  ُتدهعف 
قوتأل

ّ
.ف ةمالع 

ً

ّقح ّيأ  ظحالتل  ةلصِ ، هقاحلإ  ع  جت  هتعبط  ّنل  لّوألا ، كلاؤس  ع  باجإ  تت  انه 
.هنوعراقُ نَمو  هلع  نوذوحتس  نَم  سّدقملا  راعّشلا  ّدض  ضهني 

977
سالا اهيف  ىوه  لا  ةعاّسلا  وه  كلذ  ُءد  ناو  قوّتلا ، اريدج  راص  ٍلاعف  ّيأ  لضف  رظناو 

.هلم نع  اماحم 
ّدض ةثالث  هلجأ  نم  َلتاقَت  امدنع  ةاهّنلا  ّح  ٍماع  ةئامثالث  نم  هماقم أ  لا  َراتخا   نأ 

ّ
ه فرعت 

.
978

ةثالث

عيمج عّط  ، 
979

اكول مالآ  ّح  تانباّسلا  فاطتخا  نم  كولم ، ِةعس  ِدوهع  ةلط 
َ

َفك  فرعتو 
.هلوح ممألا 

نيددع ءارمأ  هجو  و  ، 
980

سوّو سونب  هجو  ەولمح   دق  ناعجّشلا  ناموّرلا  ّنأ  فرعت 
.ةفغ ٍفالحأو 

لآو سويشد  لآو  ةشوفنملا ، ەرعش  تالصخ  نم  هقل  ّدمتسا  يذلا   
981

سويتيكو سوتاروت 

نيذلا  
983

برعلا كئلوأ  ءاك  نم  َضفخ  احرف ؛ َنآلا  هّنغأ  يذلا  ەَدجم  اعمج  اولان  ، 
982

سويباف
.أت َتنأ  هنم  يذلا  ويلا  رهن  كلذكو  آلا ، َروخص  لعْنه  مهدوق  اوزاتجا 

يذلا بثلا  ةرارملا ع  غلا  كاذ  ناو  ، 
984

سوّييموو وبيش  رمُعلا  لتقم  َتنا   هلظ  و 
.هفاطعأ َتنأ   َتدلو 

ەاّقلت امور  ةئشم  ، 
985

َوه هتروص  افاص ع  ملاعلا  ّدرت  ْنأ  هف  ءامّسلا  تءاش  يذلا  نمّزلا  ّمث ، 
.ق

ك اهب  لا  لوادجلا  عيمجو  ّسلاو ، نوّسلاو  ريإلا  راهنأ  اهتأر  نياّرلا ، ّح  سورالا  نم  هلاعفو 

.
986

نوّرلا
.عاري الو  ٌناسل  ه  قحل  اناط ال  نا  نوكوّرلا  ءامس  اثاو   انيار  نم  هجورخ  دع  ه  ماق  امو 

ُدادِحلا َلمش  ثح  ٍةّوق  الاسراف  َبو  وزتارود  َبوص  ّمث  اناسإ  َبوص  هتاّوق  ُدعَ  نم  َفطعناو 

.
987

لا
ّ

به َلّنلا  ّح 

هحنج إ َدرفأ  ّمث  اهنم ؛ َقلطنا  َوه  نا  لا  سوردناتنأو  روتكه  دقري  ثح  سمس  ةناث 
ً

ىأرو 



.
988

سوملط سؤب  نا  ثح 

.
989

سوّييموي قاوبأ  َريده  َعمس  ثح  متنأ ، مغ  وحن  هجّتا  ّمث  اي ، احفال  َلزن  كانه  نمو 
مل او  سويساو  سوتورب  محجلا  يوع   حب  ام  دعَ  نم  هلمح  نَم  ةحص 

َ
ه  ماق  اّمم  ٍثعاو 

.
990

اجوو انيدوم  هنم  ْتَقش 

.
991

ءادوسو ةتغام 
ً

ةتيم 
ً

ّلصلا  نم  ّلتتل  هنم  ْته  لا  ةرتايل   هنم ت  ْتحرب  امو 
قِلغأ دقل  ّح  مالّسلا  ملاعلا  ّلحأ   ەاوس  َرخآ  عمو  رمحألا ، ءاّشلا  ّح  اضار  حار  ەاوس  عمو 

.
992

سوناج دعم 
ّرألا تولملا  اذه  دعَ   نم  ه  موقس  امو  ُلق  نم  امل  مهل  يذلا  راعّشلا  ه  ماق  ام  ّنلو 

يَد ب  ٍّن ، ٍبلقو  ةص  ع  هلإ  انرظن  نحن  ْنإ  املظمو  اقف  ةنراقملا  ىدل  وديل  هل ، ِلثتمملا 

.
993

ةاقلا ثلاث 

.
994

هضغل مقتي  ْنأ  َدجم  هنع  ملتأ  نَم  يَد  هل ع  حاتأ  مهل  يذلا  لا 
ّ

به لدعلا  ّنأ  كلذ 

.
995

ةمدقلا ةصعملا  رأث  نم  رأّثلا  دشي  سُطت  عم  َعه  اقحالف  َكل : ُحأس  ام  َنآلا  ِبذعتساو 

.
996

رفاظلا ناملراش  اهَفعسأ  هحانج  ّلظ  ةكراملا ف  ةسنلا  ادرامل   
ّ

ُتا تشهن  امدنعو 
عيمج ثعا  لا   مهااطخو  ەالعأ ، ُتندأ  نيذلا  لاجّرلا  كئلوأ  ع  محت  ْنأ  ردقت  َنآلا 

.متااذع

ىرت الف  هحِل ، هلع  ذوحتسا 
َ

مهضعو  نولا ، راعش  هجوب   
997

رفصألا قبنّزلا  ارهاش  حار  مهضع 
.أطخ مهنب أ  نا  نَم 

لدعلا نع  هلصف  نَم  اقح  َراعّشلا  اذه  عبي  الف  َرَخآ ، راعش  َتحت  مهلح   
998

لِِغلا سرامُلف 
نم ْتفَتن  لا  نثالا  َشخَلو  فلَغلا ، نم  هعاتأ  عم  اذه  ددجلا  لراش  هلاتغ  ْنأ  نم  راذحو  امود ؛

يذلا اذ  نَم  ّمث  مهئاآ ، ااطخ  ةرج  ءانبألا  املاط   ُلق  نم  ! 
999

افلص َّدشأ  ٍدوسأ  َرو  ُلق 

ٍةّيط حاورأ  نادزم   
1000

غصلا مجّنلا  اذه  قبانّزلا ! ەذه  َءاقل  ەَراعش  ّغُس  ا  ّنأ  بسح 
، اذكه ةفرحنم 

ً
ةّيند  ٍتااغ  ُبئاغّرلا إ  عت  امدنعو  دجملاو : فّلا  اهعي  نأ  لجأ  نم  ْتطش 

.ّلقأ ٍةماقتسا  ءامّسلا  ولعت إ  ةّحملا  راونأ  ّنأ  كلذ  نع  مجنيف 
.رغصأ الو  ەاف ال أ  بّطلا ، لعفلا  انءازج  سقن  ْنأ  انتداعس  ِبلُص  نِم  ّلظ  ْنلو 

.روج ّيأ  َبوص  َفرحنت  ْنأ  ُدع  ردقت  سل  ثح  انرعاشم ، نم  ةّهلإلا  ةلادعلا  فّطلُت  اذكه 
بذعلا َمغانّتلا  قلطُت  ةفلتخم  ٌتاجرد  انه  انتاح  ف  ةنياتم ، ٍماغنأ  نم  ةذعلا  ناحلألا  أشت  امو 



.تارادملا ەذهل 

.نتافلا مظعلا  هُعص  ْفَرعُ  مل  يذلا   
1001

ويمور رون  قلتأ  اهيف  َتنأ  لا  ةؤلؤللا  ەذه  بلق  و 
ُعيص هقشُ  نَم  ءل  هلسم  ّنإف  هنم ، اوكحض  ْنأ  هلع  اورمت  نمّم  َسْورب  لهأ  نا ع  امو 

.لمجلا رخآلا 
باّوجلا ويمور ، هلعف  هل  اذهو  ةلم ،

ً
ّنهنم  ٌّل  ْتحصأ  عــرأ  ٌتانب  هجناب  نومارل  نا 

.عضاوتملا
ثا خألا  هل  ّدرف  هتااسح ، افشك  لداعلا  كلذ  نم  َبلطل  ةثبخ  نسلأ  هجناب  ْتعفد  ُدع  امف 

.ةع َءاقل  َع 

َدع ةمقل 
ً

َشعلا  ذحش  َحار  موي  هلق ، نا  يذلا  َبلقلا  ساّنلا  َفرع  ولو  اخشو ، اقف  َرداغ  ّمث 
 « .هَحادتما نودس  هنوحدتم  نَم  ّنإف  ةمقل ،



ةعاّسلا ةدوشألا 
لولحلا أدم  هل  ّفتو  حيسملا ، لتقمل  رأّثلا  لوح  ناد  كوكش  نّمخت  تاب  دراطُع : ءامس  )

( .داسجألا ثاعناو  انعلا  داسفو 
تاّوقلا هلإ  ا  َكلع  مالّسلا  - »

كئالع نم  ءت  نَم  ا 

.
1002

« اذه تولملل  ةدعّسلا  َراونألا 
رهوجلا اذه  تأر  اذكه 

هئانغ عاقإ  ارئاد ع  ّغ  َوهو 

.
1003

هف نق  وهو  اجودزم  ارون  ُتأرو 
ثإ
ْ

ەَر صقّرلا  ىرخألا  حاورألا  ِتع  ّمث 
ةعّلا ةغلا  ٍتاراكو 

.تغام ٌدعُ  ّع  ّنهَبجح 
فن ءالخد  ُتنكو   ّكشلا  رماخ  نا 

يذلا قوّتلا  ّنلو  ن »
َ

.اهاد ةوذع  ورت  لا  ەذه  دّس  ْملُتلو  ْحصفُتلف  ْحصفُتلف ، : - » لوقأ

.موْنلا طقس   ٍلجر  لْثم  زع  ثي  نا   
1004

« ر  » وأ اب »  » عامس ضحمل  رمغ 
َوه  نَم  ّح  ةداعّسلا  َرمغتل  ّح  ةّعشم  ٍةماسبا  ْتلاقف ، ط 

ً
اذكه  تاب  لمتحت  مل 

: راّنلا
ّنلو لداع ؛ ٌرأث  ٍةلادع  َبقوع  َفك  ةفرعم 

ُ
كَرطاخ  لغش  نأ 

ّ
ك ءخ  يذلا ال  َّظ  ثّدحُ  - »

.ةعفر ةمح 
ً

َكهتس  امل  ّنأل  ّإ  غصأ  َتنأو  كركف ، َةدقع  كل  ّلحأس 

عّنلا َلما  َناَدأ  وهف  هّجنُس ، نا  هتدارإل  احا  ْقِطُ  مل   
1005

ٌدحأ ُەدل  مل  يذلا  لجّرلا  ّنألف 
، لالض امئاه   روصعو ، روصع  ةلط 

َ
احسك ، لفسألا  ناسإلا   َف  هَسفن ؛ هتنادب  ّيلا 

ه  ْتدّحوتو  اهئرال  ةفاجُملا  ةعبّطلا  تلقأ  ثح  كانه  لّتت  ْنأ  ا  ةملل  بط  ْنأ  لق 
ةدحّتملا ةعبطلا  ەذهف  يكفت : َكلقع إ  نآلا  عفتراو  .ەَدحو  ةّدألا  ةّحملا  لعف  َع  هصخش ،

ْتّكنت نأل 
ّ

اه سودرفلا  نم  اهتيطخل  ْتدرُط  اهّنلو  ةّيطو ؛ ةقداص 
ً

تنا  اهرّوص  املثم  اهعناص 
.اهِتاح َقطو  ةققحلا  ةّداج 

يذلا ااوص  ألا  لعفلا  نا  َعلطضا ، اهب  لا  ةعبطلا  ەانْسق  نحن  ْنإ  بلّصلا  باذع  ّنإف  هلعو 
ْتدّسجت يذلاو  اع ، يذلا  صخّشلا  انرظن إ  نحن  ْنإ  اروج  هنم  َباذع أ  ْنلو ال  ادأ ؛ َدهوش 

.ةعبطلا ەذه  هف 



دقف ضرألا  هل  ْتّها  لو  هسفن ؛ توملا  مهّ  دوهيلاو  اف  ةنياتم  ٌراثآ  ْتأش  ٍدحاو  ٍلعف  نم 
.ءامّسلا باوبأ  هل  ْتحتفنا 

.
1006

لَدعأ الو  ةمحم 
ٌ

هنم  ْتمقتنا  دق  دع 
ً

اماقتنا  ْنأ  لاقُ  نأ  اغ  كل  ودي  أ 
ّ
يف  هلعو 

ح
ً. ّصلا  غراف  اهل  رظتت  ةدحاو  ٍةدقع  ىرخأ   ٍةركف إ  نم  اقنتخم  َكركف  ىرأ  ّنلو 

«. ةروصلا ەذهب  انؤادتفا  نوك  ْنأ  دارأ هللا  َمل  ّع  ضمْغ  ّنلو  عمسأ ، ام  أل 
َ

مهف نإ 
ّ

: - » لوقت
.ةّحملا نان  ەُركف   ْجضني  مل  نَم  ّل  هقاخا ع  اع  خألا ، اهّيأ  رمألا ، اذه 

.لثْمألا وه  ءارجإلا  اذه  نا  َمل  َكل  لوقأس  ف ،
ُ

ْتمِه املقو  اهيلإ  رظنُي  املاط  ةلأسم  ەذه  ّنألو  ّنلو ،
.ةّدأ َنتافم  اهلوح  ًةان  عطسل  اهتاذ  قوتملاو  

ّ
ةد ٍةنيغض  ّل  اهنع  قُت  لا  ةبيط هللا ، ّنإ 

.اهمتَخِ ْتقلأ  نوكت   ْنإ  ام  لوزت  َسل  هتغمد  ّنأل  هل  ءاهتنا  طسو ال  ال  اهنع  ردص  امو 

.ةعدِ ةّأ  ثأتل  عضخ  الو  ارح  دألا  ّلظ إ  قئاع  ال  اهنم  رمهني  امو 
ىوقأ ّلظت  ف  ءاشألا ، فا 

ّ
ة ّعش   تنا  ْنإ  ةكراملا  ةلعشلاف  ەغ ، نم  اهََّ أ  اهل  َلثتما  نَمو 

.أ اههبشُ  نا  ام   
.اردق ّلقأ  هتلان  َنا   اهنم  ٌةدحاو  هْتصقن  ام  اذو  ًةدئاف ، ّاسإلا  نئالا  ّدمتس  تاهلا  ەذه  ّل  نم 

.ةافلا هف  ام  ەرونب  ءتس  نأل ال 
ّ

ه سألا ، خلل  اقرافم  هلعجتو  ەدعتس  ةئيطخلا  اهدحو 
.ةلذّرلا هتعتم  يواس  ٍةلداع  ٍةقع  ةئيطخلا  هثدحُت  يذلا  غارفلا 

َ
مدري  مل  ام  ن 

ُ
هل ّدس  نل  وهو 

، سوَدرفلا نع  ام  اازملا  ەذه  نع  قأ  دق  وهف  هترذ  ذنم  هلما  ماثآلا  معط   سمغنا  امدنع 
: جهّنلا نيذه  نم  ٍدحاوب  ّرم  مل  ام  ةقذاح ،

ً
انه  ًةرظن  َتقلأ  َتنأ  ْنإ  اهّدس ، نل  وهو 

.هنونج عنص  امّم  هسفن  ناسإلا  رّهطتي  ْنأ  وأ  هتيط ، ضحم  ةئيطخلا  َوحم هللا  نأ  اّمإف 
.لوقأ امل  اقمع  َعمّسلا  خصأو  َكلذ ، َكنكمأ  ام  ّيدألا  سلجملا  ِةواه  َنآلا   َرظّنلا  نعمُتلو 

لما ةعاّطلا  نع  برعل  لي  ْنأ  هل ع  ةقاط 
َ

الو  افا ، نوك  ْنأ  هتيّدودحم  ناسإلل   نا  ام 
ع ةردق  ّل  نم  ناسإلا  َمرُح  ثعالا  اذهلو  ةصعملا ؛ ءاقترالا  هل  لُّخ  ام  طرفل  عشخلا ،

.
1007

ةافلا

.
1008

اعم امهيل  وأ  جهّنلا  نم  ٍدحاوب  ةلمالا ، هتاح  َوه إ  هقئارط  هعجرُي هللا  نأ  ف 
َ

َمزل
، هنع وه  رداّصلا  بلقلا  ةيط  هف  سكعنت  ام  ردق  عناّصلا  نم  ةّحم  أ  ح  عيّصلا  ّنأل  ْنلو 

نيذه ال  إ  عجّرلا  معفرت  ْنأ  اهتداعس   دجت  ملاعلا ، ع  اهمتخ  ةقلُملا  هللا  ةيط  ّنإف 
.لّسلا

َكاذ وأ  ەدحو  جهّنلا  اذه  عاّتا  عئار  عيص  نم  نوك  نلو  نك  مل  ەاهتنم  ّح  نمّزلا  ةءاد  نمو 
ول م اّمم  هسفن ، نإ 

ّ
ضاه ةردقلا ع  ناسإلا  ّدمل  نوع 

َ
ه بهو  ذإ 

ْ
سأ  نا  ّنأ هللا  َكلذ  ەدحو ،

نبا هللا ضمَ  مل  ول  ْقتس  ْتنا  لدعلا  نادش  ىرخألا   لُّسلا  عيمجو  هلضف ؛ ضحم  هتيطخ 
.لولحلا أدم  َلق  ْنأ  ِّدح  عضاوّتلا إ   



.اهارأ ام  حضوب  اهال  ةطقن ، ةءاضإل  دوعأ  انأ  اهف  كتاغر ، عيمج  رأ  لو 
ّإ مودت  الو  داسفلا  تت إ  طئالخلا و  عيمجو  ءاوهلاو  ضرألاو  راّنلاو  ءاملا  ىرأ  نإ 

ّ
: - » لوقت

ل نم  ةموصعم 
ً

نوكت  ْنأ  ذإ 
َ

ْن يف  َلق   ام  ّحص  اذإف  قلخ هللا ، نم  اهل  َكلذ ف  عمو  انمز ؛
«. لالحنا

اّمأ لامتا ؛ انه ،  َ ام  ْتقِلُخ  نآلا ، هف  َتنأ  يذلا  صلاخلا  دللاو  ةكئالملا  ّنإ  ا أ  لوقلا  نكم 
.ةقولخم ٍةردق  نم  ْتأش  نإف 

ّ
ام اهنم  اقالطنا  قلختت  لا  ءاشألاو  اهَتيّمس  لا  انعلا 

قلأ نمف  رودت ؛ اهلوح  لا  مجنألا  ةلشُملا   ُةردقلا  ِتقِلُخ  ّمث  اهّتدام  لا   ُةّداملا  ّوأ 
ً

ْتقِلُخ 
اّمأ 1009 ؛ تانو ٍناويح  ّل  ُحور  ةردقلا  ِةنمالا  عئاّطلا  ەذه  ُبكست ع  اهتثوو  ةَراملا  مجنألا 

.ادأ اهيف  بغف  ذلا 
ّ

تا ةّحم 
َ

اهمهلُتو  ٍطسو  ال  ةماّسلا  ةيّطلا  اهخفنت  نإف 
ّ

ام لا } متنأ   } متاح
ناسإلا ُدسج  َقِلُخ  َفك  كفّتلا  َتدعأ  َتنأ  ْنإ  روشّلا  ةققح  طنس  ْنأ  اضأ  ردقت  انه  نم 

.نالّوألا اناوَبأ  َقِلُخ  ْنأ  ةعاس 
َ

 



ثلا
ّ

ةنما ةدوشألا 
، لترام لراش  .هللا  ةّحمو  ّونجلا  ّبحلا  .ّبحلل  ةعضاخلا  حاورألا  ةرهُّزلا : ءامس  ةثلاّثلا : ءامّسلا  )

(. ةقلطم ةثارولا  نكت  ْمل  َمل  .ةئّسلا  ةموكحلا  عــــقت  .اراغنه  كلم 
ەافسأ او  دقتعت  سمألا  ساّنلا  تنا 

ّونجلا ّبحلا  تنا ت   
1010

صق ءانسحلا  ّنأ 

؛
1011

ثلاّثلا رودّتلا  كلف  نارودلا ع 
، اذه قيتعلا  مهِأطخ  و 

بسحف اهنومّرك  ءامدقلا  نك  مل 
، ةّسوقطلا مهتاولصو  مهنبارق   

،
1012

نودكو ويد  اضأ  نومّرك  اونا  ل 
، اهنبا وه  ام  اّثلاو  اهّمأ  اهراتعا  وألا 

؛ اهنضح هْتلمح   دق   
1013

نودد ّنإ  نولوقو 
دوشأ اهنم  قلطنت  لا  صق  نمو 

1014
ةمجّنلا مسا  اوراعتسإ 

.اهتهبج ّمث  اهءالع  سمّشلا  حسمت  لا 
اهيلإ اقترا  ْنطفأ إ  مل 

اهيف ُتجلو  نأ 
ّ
نم  ُتقثو  ْنلو 

.لمجأ صت  دّس  ُتأر  امدنع 
، ةلعش َطسو  ًةرا  ن 

ُ
ّم امو 

، اتوص توص  ّبن ب  وأ 
، اّثلا جّمتو  لّوألا  ي 

ْ
ت امدنع 

ىرخأ اراونأ  اهرون  ُتأر   اذكهف 
، ةعراسم رئاود  لوجت  

.ةّناّوجلا اهاؤر  عبت  نأ 
ّ

اه ُبسحأ 
ةدرا ةاحس  نم  لت  احار  ّنإ 

، ةفاخ مأ  تنا  ةئرمأ 
ً

ةعّلا ، غلاب 



ءامس ۫تقلطنا   تنا  لا  اهتصقر  نم  ةّهلإلا  راونألا  ەذه  انيلإ  ةتآ 
ً

ىري  نمل  ةكتلُمو  ةئيط  ودتل 

۫نأ تيح  ام  ّدوأس  نأ 
ّ
ّح  ةرحاس  انعشوه »  » اعتت تنا  اهعئالط  ب  نمو   ؛

1015
ّيفوّلا

ةناث
ً. اهعمسأ 

.اّنم َكتداعس  ۫عنصتلف  كنانب ، َعط  انه  انل  : - » أدو اّنم  اندو   
1016

اهدحأ مّدقت  مث 
۫نأ َقبس  نيذلا  اذه ، ءامّسلا  ءارَمأ  سروخ  ةحص 

َ
اننولمح  هتاذ  أمظلاو  هسفن  عاقإلاو  هسفن  ناروّدلا 

: ضرألا مهل ع  َتلق 

نم نوك  ۫نل  كتاضرملو  اح ، كل  نومعفم  انل   ؛
1017

« تاومّسلا ةثلاث 
َ

مُركف  كّرح  نَم  ا  ۫متنأ  - »
« لق

ً. انه  قوتن 
ّ

َف ّنأ  ض  
حوّرلا ُّتفتلإ إ  تقثاو ، تروم  امه۫تلاحأ   امدعو  دّس ، قوتب إ  َيانيع  ۫تهجّتا  امدعو  »

اهب اذإف  نوكت »؟ ىرت  ا  يذ  نَم  : - » اهل ُتلق  ًةّدوم  معفم  ٍتوصو  ثلا  ۫تدعو  لا  ةنُملا 
! وألا اهتّم  فاض۫نتل إ  ۫تلقأ  ةددج  ٍةّم  شعتتو  لق  يذ  نم  َمخفأ  حبصت 

ّنإف أ  ُتق  نا 
ّ
ولو  نمّزلا ، نم  لق 

ً
ّإ  َقبأ  مل  مملاع   : - » ْتلاق  ەذه  اهتروص  عو 

.
1018

لصحتِل تنا  ام  ًةثك  ارو 
.ّزقلا ةدود  اهرح  عّفلتت  ام  يفخُو  وح  ّعش  يذلا  رف  وه  اذكه  َكنع  بجح  ام 

نم ثك  َأ  َكُترأ  ُتنل  ضرألا  ع  ُتق  ُتنك  ولف  باوص ؛ ع  َتنكو   
1019

اثك َتبحأ 
.ّح قاروأ  دّرجم 

امدنع رظتي ، نا  غروّسلا ، َجمل  حوري  ّمث  نوّرلا  لسغ  يذلا   
1020

ألا اشلا  َكلذ 

ثح انوتاو ، اتياغو  يرا  عالق  همحت  يذلا   
1021

انوسوأ نرق  َكلذكو  هل ؛ ادّس  ةظحللا ، حنس 
.يدريڤو وتنورت  رحلا  ّبص  

اوش َرداغ  نوك  امدنع  بوناّدلا ، هقس  يذلا  دللا  جات  جاّتلا  ٙيبج  ع  عمل  نا  ُلق  نم 

.
1022

اناملأ

ونشاپ إ نم  ثعي  يذلا  تلا  ل   
1024

َنوفت اهللج ال  ناخّدلا  لا  ةلمجلا   
1023

اانتو
نيذلا كولملا  لانس  تنا  ددّشلا ، هحفل  سوروألا  هطوس  يذلا  جيلخلا  َكلذ  ةفض  ع  ورولاپ ،

ـعش اهَ ْتَحرج  املاط  لا  ةئّسلا  ةموكحلا  ّنأ  الول  فلودرو ، لراش  نم  يْع  علاط   َ مهرظتت 
: فاتهلا املا إ  ْتعفد  ةدعتسملا 

ِةناهم نم  حلا  برهي   ْنأ  عاطتسال  َكلذ  َنّمخ  قش  نا  ولو   
1025

!« هل توملا  هل ! توملا  - »

.
1026

اهتّحشو انولاتا  رقف 



.لق نم  لّمحملا  بكرملا  لمِحلا ع  لاقثإلا  مدع  ەاوس ع  وأ  وه  صرح  ْنأل  ّنوألا  نآ  اقح 
ءلم ٍةمومهم  غ  لاجّرلا  نم  ةرمز  إ  جاتحل  ةّحشلا ، َطقس   يذلاو  اخس  دولوملا  هَعْط  ّنإ 

«.
1027

نئازخلا
ٍء ل  تو  أدي  امُثيح  زعلا ، يدّس  كمال ، هبهَي  يذلا  عيفّرلا  حفلا  ّنأ  ُبسحأ  نأل 

ّ
- »

.اهيف رظنت إ هللا  لا  ةظحللا  ەارت   نأ 
ّ

ك حرفُو أ  حرفُل ؛ نإف 
ّ

ه ەارأ  املثم  َتنأ  ەارت  ِّخ ،

»؟ ةرم ٌةرمث  دلوت  ٍةّيط  ٍةرذ  نِم  َفك  ّكشلا ، لمحت ع  نأل 
ّ

ك َنآلا   َ ْحضوتلف  َتجَهبأ  اذَوه 
: باجأف هُتمل  اذكه 

.كرهظ اهل  اريدُم  ٍهجول ال  اهجو  اهاسف  ٍةنّيعم  ٍةققح  نع  َكل  فشأ  نأ  ُتعطتسا  ْنإ  - »
مارجألا ەذه  ّلإ ع  ٍلضف  غبس  َنآلا  ەزاتجت  يذلا  تولملا  لما  كّرحو   ّ يذلا  خلا  ّنإ 

.ةلعاف ًةّوق  ةمظعلا 
.اضأ اهصالخ  ل  هتاذ  لمالا   ركفلا  اذه  ةموسرم  

ً
اهدحو  اهعئاط  ْتَسلو 

.هفده ٌمهس إ  س  ام  ةرّرقم  ٍةاغ  عهي إ  سوقلا  ەذه  نم  قلطني  ام  ّلف  هلعو 
نك مل  ام  نكمملا  اذه  امو  اضاقنأ ؛ ل  نفلل  اعص  نوكت  نل  اهزاتجت  لا  ءامّسلا  ەذه  راثآ  ّنإف  ّو 

.اهتعانص ءاسأ  نوكس  يذلا  لّوألا  ثعالا  موجّنلا و  ەذهل  ةِّرحملا  لوقعلا  ام   ٌللخ 
: هل تلقف  ادم »؟ ةققحلا  ەذه  حّضوأ  ْنأ  دفأ 

: - فاضأف .نوك » ۫نأ  ي  ام  ٌللخ   اهورع  نأ  نكم  ةعبّطلا  ّنأ  بسحأ  ال  انأف  ، 
ّ

- »
: - ُتجأف اهَنطاوم »؟ وه  نوك  ٍنُدم  ال  ضرألا  شع ع  ْنأ  ناسإلل  أوسأ  نوكسأ  ْخأ ، »

«. ةنهلل اد  انهو ال  ْلجأ ، »
؟ ّش فئاظوو  ةفلتخم  قئارط  ضرألا  ْشعن ع  مل  ْنإ  َكلذ  نوك  ْنأ  نكم  َوأ  - »

.«
1028

ةاتلا َنسحأ  َكملعم  نا  ْنإ  دقتعأ ، ال 
: لوقلا َمتتخاو  هتاطانسا  َلصو   اذه  إ 

1029
سسرزإ كاذو  َنولوس  دلوي  اذهف  مف ، ةنياتم 

ً
ملاعفأ  روذج  نوكت  ْنأ  يف  هلعو  - »

.هنبا عاضأف  ءاوهلا  َراط   يذلا  َكلذ  ٌعبارو   
1030

َسدشسلم ٌثلاثو 
.رخآو ٍلم  ّمت ب  نأ  َنود  اهتعنص ، نسحُت  ّيلا  عمّشلا  اهتغمد ع  لت  لا  ءامّسلا  ةرود  ّنإ 

ّح ٍلذر  ٍبأ  نم  دلوي   
1031

سونك ّنأو  بوقع ، نع  ەراذ  ذنم  وسع  ّمتي  ْنأ  ثدح  اذكه 
.سرام َبَسُيل إ 

.ةّهلإلا ةانعلا  اهحّحصتل  ِتأت  ْمل  ام  مهئاآ  كلاسم  امود  عبت  ءانبألا  ةعبطو 
ٍةققح َكفحتأسف  جهبُت  كتبحص  ّنأ  نم  نقوت  لو  كءارو ، عبق  نا  ام  َكَماّدق  راص  َنآلا 

.ىرخأ



ِتلثتما ام  اذإف  ئوانم ؛ ظح  تلا  ام  اذإ  ادَأ  هعص  ٌعبط  ُنسحُ  ال  اهنطوم ، َجراخ  ةعاق  ةرذ  ِّل 

.لضفأ ٌناس  اهل  نال  اهتعّتاو ، ةعبّطلا  اهيسرُت  لا  سُسألل  لفسألا  انُّدلا  
هنوبصنت ظعولل  َقِلُخ  نَمو  ةّوقلا ، اهار  هنم  اولعجتل  فسلا  َقطنمتيل  َدلُو  نَم  َقنع  َنوولت  مّنلو 

.اِلم
« .ادَأ جهّنلا  جراخ   َ ماطُخف  اذلو 

 



ةعساّتلا ةدوشألا 
، باحار قلأ  .ّسرملا  هكولف  مّتملا  رعاّشلا  .ونامور  اد  اينوك  ةءوبن  .لراش  ةءوبن  ةرهّزلا : ءامس  )

(. تاوبالا عــــقت  .احرأ  نم 

لراش ِكلع  ، 
1032

سامل ا  حضوأ  ، امَدع 
ةناخلا لاعفأ  َد   َءاشأ ،

؛ ِكتّرذ ّدض  كاحُت  لا 
؛» ّرمت َماوعألا  عدَتلو  تمّصلا  كلع  : - » لاق  هّنلو 

ائش َلوقأ  ْنأ  ردقأ  الف  هلعو 

.
1033

ماازر عبتس  داع 
ً

ًءا  ّنأ  ىوس 
كَراملا عطّسلا  كلذ  حور  دعت  مل  ّمث 
اهجهبُت لا  سمّشلا  ىوس  بطاختل 

.ء ّلل  الا  خلا  بطاخت  ام 
ةعودخملا سفنألا  اهتّيأ  ِكل  اهاو 

، دوحجلا اهؤلم  ٍتاقولخم  ا 
، اذهك نع ك  ِكلق  نيدت  نَم  ا 

! لطا وه  ام  ّل  َبوص  ِكنبج  ةّئم 
ً

.يضري نأ  دي  نأ 
ّ

ه هقلأ  ّلدو  يوحن  هجّتي  رخآ  ٌعطس  اذوه  ْنل 
، تاب انيع  ْتبهوف 

، ُلق نم  ام  َّع  ناتّيقلملا 
.اغر ةزعلا ع  اهتقفاوم 

دج نأ  نكم  يركف  ّنأ  ناهلا  يبهتلو  ةطتغملا  حوّرلا  اهتّيأ  ةغّرلا  ەذه  ّل   ەآ  : - » ُتأدف
َوه نا  يذلا  قمعلا  نم  بجُ  وهجم ،

ً
َّيدل  حب  ام  نا  يذلا  روّنلا ، َكلذ  اذو  .هساعنا » ِكف 

: نَسحلا هعص  روّلا  ەودح  نَم  ِلْثمو   
1034

هف دِشُي 

عفتري اڤاو ، اتب  عيباني  ّح  ولتار  نم  ّدتم  يذلا   
1035

ةعادتملا الاطإ  نم  قاطّنلا  َكلذ   - »

نم انال  َدلو  اداسف ؛ قاطّنلا  َكلذ  َثاع   ٌّيران  ٌلعشم  موي  َتاذ  هنم  َلزن  اعلا ، وه  ام   
1036

بثك
: هسفن رذجلا 



غلاب فنل  رفغأ  ّنلو  ةمجّنلا ؛ كلت  ُران  ْتبلغ  نأل 
ّ

انهه  عطسأ  نو 
ّ

ا سا  وه  نا   
1037

اينوك
.نوفرع َسل  نَم  شهدس  ام  اذهو  ء ، َفسآل ع  ُتسلو  َثعاوب ح  حفلا 

ِلق نمو  ةمظع ،
ٌ

ةعمس 
ٌ

ْتَق  بَرقأ ، ّإ   َ لاو  ةرداّنلاو ، ةءاّضولا  ەذه ، انئامس   
1038

ةؤلؤل نم 
: نورق ةسمخ 

ُ
نرقلا  اذه  ولتس  رثدنت  ْنأ 

.اهاوس ٌةاح  وألا  هَتاح  عبت  اذف   ءرملا  نوك  ْنأ  م ي  ْرظناف 
لا ةلاثح  ه  ركفت  ام ال  اذهو 

ٍبق اّمع  ْنلو  بّلا ؛ نم  تّقلت  امهم  بوتت  ال  لاو  ، 
1039

جيدآو وتنمالغات  ب  ةروصحملا 

دحّتي امثيحو  نوفنم ؛ بجاولا  نع  اهنأس  ّنأل  هسنيڤ ، تاعقنسملا   ءام   
1040

ودا نّولُتس 

.لق نم  هل  أّهُت  ةقنشملا  امنب  ةداّسلا  ّدو  هسأرب  مهدحأ  علتي  ، 
1041

ناناو س 
َبدا َلخد  ام  يذلاو  دحاجلا ، اهيعار  هكتس  يذلا  بعرملا  أطخلا  نم  ولف  س  ام 

اهنزَي نَم  بعتَسو  اراّرف ، لهأ  ِءامد  لاقتسال  ةعّسلا  غلا  ٌتسط  مزلل  نو 
ّ

ه دَحأ ؛ هِلثمل  نوجّسلا 

، قافّرلا نم  نأ 
ّ

ه تُي  اهَيدهي   ْنأ   
1042

ذهملا
ّ

ب بهاّرلا  كلذ  دي  لا  ِءامّدلا  ىرخأ ، َدع  ةّقوأ 
ً

.داللا ەذه  ساّنلا   عئاطل  ٌقفاومل  اادهلا  اذه  لْثم  ّنو 

ەذهف اذلو  ناّدلا ؛ قلاخلا  انلجأ  نم  اهيف  عطس  ، 
1043

شورعلا "  " اهنوّمس اارم  عألا  كانه  
.ةَّقحتسم انل  ودت  تامللا 

.ةقلحلا هنام   َداعتسا  َدقلف  رخآ  ء  وغشم 
ً

َنا  ەرطاخ  ّنأ  َمهفأو  َتمص  ّمث  »
سمّشلا اهْتداز  ٍةتوقا  لْثم  انيمث  انئا  لق  نم  ْتد   لا  ألا 

ُ
ىرخ ةطتغملا  حوّرلا  يرظنل  تلجتف 

.اولج
ةمتع حاشألا  دادزت  محجلا  ْنل   كحّضلا ؛ نع  اندنع  ام  عطّسلا  نع  ةجهبلا  ضّخمتت  َكانه 

.حوّرلا اهنازحأ  عّفلتت  ام  ردق 
خت الف  هف ، ذفني  ةطتغملا ، حوّرلا  اهتّيأ  ِكرظن ، نا  اّملو  ء  ّل  ىل  ّنإ هللا  : - » اهل ُتلقف 

.ةغر ةّأ  ِكلع 

ال ، 
1044

ةّتسلا اهتحنجأ  ًةءاع  ةعناصلا  ةعرولا  لَعُّشلا  ەذه  ءانغ  ءامّسلا  ُجهبُي  يذلا  ِكتوصل  امف 
؟ ئاغر انه  ري 

: اهباطخ اذكه  ْتأدف  !« 
1045 ّ نت  ام  ِكف  ىرأ  ُتنك  ول  ِكتلئسأ  رظتنأ  نل  انأ 

يذلاو ضرألا ، نزي 
ّ

ر يذلا  طحملا  رحلا  اذه  جراخ  ەاملا  هف  نت  يذلا  ضفخنملا  كلذ  - »
نا امثيح  لاوّزلا  َّطخ  عنصل  سمّشلا ح  ەاجّتا  سكع  ةضراعتم  ٍفافض  ب  دعلا  إ  م 

ىرجملا اذه  ارامو ، ويإلا  ب  هل ، ًةراج  م  ام  انأ   ُتنك   ؛
1046

قفألا َّطخ  ُلق  نم  عنص 



موقت ام  ٍّدح  قوّلاو إ  بورغلا  قفاوتي  امثيح   
1047

اناسوتو ةونج  َّدحلا ب  عنص  يذلا  جولا 

 
1049

هلوف نوّمس  نا   
1048

هئانبأ ءامد  نم  سمألا  ءانيملا  َنّخس  يذلا  أر  طقسمو  اجوب 
َكلذ اهمسم ؛ انأ  ُتعطنا  ام  غمد  ْتّقلت  ءامّسلا  ەذهو  اهيف ، افورعم  سا  نا  لا  عاقلا  كلت 

حمس ْتنا  ام  ردق  ّم  ىوقأ  ْتلعتشا  ام  ازْوركو  ويكس  ْتَدتعا ع  امدنع   
1050

سولب ةنبا  ّنأ 

تع تنا  امدنع  كاذ   
1052

دسلأ الو   ال 
1051

ستنوفومد اهناخ  لا  كلت  اودور  الو  ّس ؛ ه 
.هلق ْول  

لا ةردقلل  ل  رطاخلا ، إ  دوعت  ف ال  ةئيطخلا ، نم  ال  احض ، ل  امَدن ، انه  دجت  نأ ال 
ّ

ك َدب 
.مرُتو مظنُت 

َملاعلا ّيوامّسلا  ُملاعلا  كّرح  ه  يذلا  خلا  ّمنو  ذفلا 
ّ

عيّصلا  اذه  نَّي  ه  يذلا  ّنفلا  لّمأتن  انه 
.ّفسلا

.دَعأ ماللا  َمأ   نأ  ف 
َ

َّع رادملا  اذه  ةدولوملا   كتاغر  عيمج  ُل  ْنلو 
قارقر سمّشلا   ةعّشأ  ةّدحلا  ەذهب  ناج  قلتأ إ  يذلا  نُملا  نئالا  اذه  وه  نَم  فرعت  ْنأ  دت 

.ەاملا

سأ اهنم  ّلتي  يذلا  انلفحم  ْتقحتلا  دق  ف  مالّسلا ؛ انه  بذعتس   
1053

باحار ّنأ  ْملعإ 
.ةمالع

ِموي ىرخأ   حور  ةّأ  َلق  ، 
1054

مملاع نم  آلا  ّلظلا  اهدنع  لءاضتي  لا  ءامّسلا  ەذه  اهْتعفر 
.عس رفظ 

دلاو دلا  وه  ەزاح  يذلا  اعلا  ّنلا  ِةفعس  ِلْثم  تاومّسلا  ىدحإ  عضوت   نأ  اقئال  نا 

بعادُت املق  لا  ةسّدقملا  ضرألا    
1056

عشوهيل ّوألا  َةرثأملا  ِتدعاس  نأ 
ّ

اه َكلذ  ، 
1055

ةناّثلا
.االا َةراذ  َمويلا 

اعومد ەُدسح  ىرجأ  يذلاو  ، 
1057

هّر ع  نَم  لّوأ  نا  يذلا  َكلذ  ةللس  لا   كتيدم  ّنو 

اهيعار نم  نأل 
ّ

اه فارخلاو  زْعملا  ّلضُت  لا   
1058

ةنوعلملا ةرهّزلا  ەذه  تو  علطُت  نَم  ةثك ، 
.ائذ ْتعنص 

اهيشاوح ىرن   ام   
1059

ةّبالا تاموسرملا  سَردُت  اهَدحوو  ءاملعلا  راكو  لجنإلا   
َُ اذكه 

.تاثلا
لج َدَرف  ثح  ةاّنلا  إ  مهركف  هجّتي  الف  رَخآ ؛ ائش  مهسوؤر  ةلدارلاو   االا  لمح  ال 

.هَحانج
اوراس ع نيذلا  ناسرفلل  ًةقم  ْتراص  اهنوك  ةفورعملا  امور  نم  ىرخألا  نامألاو  ناتافلا  ّنلو 



«.
1060

بق اّمع  ةناخلا  نم  صلخُتس  سرط ، سّدقلا  خ 

 



ةاعلا ةدوشألا 
يرُي ّإلا  ساموت  سّدقلا  .سمّشلا  ءامس  ةعاّرلا : ءامّسلا  .ملاعلل  عيدلا  رامعملا  سونيڤ : ءامس  )

(. ةفسالفلاو توهّلا  لهأ  لّوألا : جاّتلل  دحألا ع  ءامحلا  ناد 
، كَردُت لا ال  وألا  ةردقلا 

1061
هل ّبحلا  اهنبا  رظنت إ  امف 

، ادَأ رخآلاو  امهدحأ  ه  وي  يذلا 
ركفلاو ءاضفلا  ُبوج   ام  َّل  ْتعنص 
ردق َسل  ثح  مظنتلا  اذه  لْثم 
ذل
ّ

.هتا نم  َفطق  ّأ  هلإ  علطَت  نم  ُّل 

َكرظن ئراقلا ، اهّيأ  ْعفلف م ،
قاطّنلا َكلذ  ٍةماقتساو إ  العلا  تارادملا  إ 

؛
1062

تكرحلا اتل  هف  تلت  يذلا 
عيّصلا َكلذ  نم  مّعنتلا  أدا  َكانهو 

هتاذ هذعتس   يذلا  ملعملل 
.ةّتبلا ەرظن  هنع  لّوحُ  الف 

ةطقنلا كلت  نع  لصفنت  فك  ْرظنأ 

باولا اهيف  رودت  لا   
1063

ةلئاملا ُةرئاّدلا 
.اهيلإ جاتحملا  ملاعلا  ءاضرإل 

ُّل ّفسلا  ملاعلا  ْتتاملو   ةلفان ،
ً

تاومّسلا  ةثك   ىوق  تنال  ، 
1064

ئام
ً

اهجهن  نك  مل  ولف 
عألا ملاعلا   ماظن  ّنإف  رغصأ ، وأ  ي  اّمم  أ  مقلا  جهّنلا  نع  حانالا  نا  ولو  ةردق ؛

.
1065

للخلا هصُس  لفسألاو 
ةعتم

ً
دشت  تنك  ْنإ  لّوأ  ٌقاذم  هنم  كدل  راص  ام  ّمأتم 

ً
ئراقلا  اهّيأ  كتبطصم  ع  َنآلا  َقبتلو 

.كءانع قبس 
.يانع ِلما  ُرثأتس  اهنِّودُم  انأ  لا  ةّداملاف  َكسفنب ؛ َنآلا  ِذتغاف  كُتمدخ ؛ دقل 

غلي امدنع  تقولا ، َساقم  ەرونب  انبهــو  ءامّسلا ، ثأتب  ملاعلا  غمد  يذلا  ةعبّطلا  ّترم  أ  ّنإ 

؛ ركأ ٍتقو  ٍموي   َّل  اهيف  رهظ  لا  ةّبلوللا  كلاسملا  رود ع   
1066

اهنع ُتملت  لا  ةطقنلا 



إ ٌةركف ، انتدوار  دقو  هف ، نطفن  يذلا  ردقلا  ّإ  ءاقترالا  إ  ْنطفأ  مل  ّنلو  هُتجلو ، دق  ُتنك 
! اهئيجم

دق اهلاعفأ   لخدَت  ثح ال  ةءاجفلا  ەذه  لْثمو  نسحألا  نَسحلا إ  نم  دوقت  نَم  تاو  
.نامّزلا

ل هنولِ  اذكه ال  ىُل  اهيف  ُت  لا  سمّشلا  كلت  ُتأر   ام  هتاذ  ائضم   نوك  ْنأ  م ي 
! هقلأ َع 

ْنأ َكلذكو  ه ، داقتعالا  نكم  ةجتلاو ؛ ّنفلاو  ءاذلا  عجرلا إ  ةلِّخملل  هقت  ردقأ ع  نل  انأ 
.هتؤر َبغرن  

نم َدعأ  رت  مل  ٌع  ْتماد  ام  ٍبَجع  نم  امف  اعألا  ەذه  لثم  ءازإ  ةاق  انتالّخم  تنا  لو 
.سمّشلا

.دلَ فكو  سّفني  فك  اهــُي  ْنأ  امئاد  اهّ  يذلا  ّعلا  بألل   
1067

ةعاّرلا ةْألا  تنا  َكلذك 

سمّشلا ەذه  إ  َكْتدعصأ  لا   
1068

ةكئالملا سمشل  ركّشلا  َّنجهلتلف  : - » تاب َتأدو 
ةعّلا ەذه  لْثم  الو  نافرعلل  بّهأتلا  اذه  لْثم  نا  ٍناسإ  َبلق  ال  .اهنم » ٍلضف  ةسوسحملا 

قوتلا
ّ

د نم  هل  ّح  راص  دقلو  تامللا ، ەذه  امسِ  ُتنك  ام  رطاخ  ةيط  نع  إ هللا  هّجوتلل 
.ناسّلا  َّ تاب  لأ  ثح 

ّماضتملا َيركف  ئّزج  تكحاضلا  اهييع  عطس  اذو  ْتكحض  دقل  ل  كاذ  نم  ْتَحرجنا   امو 
.ةددع اراطشأ 

ُةّوق هف  ادُت  ال  اجات  انلوح  نم  لشو  اهزكرم  انلعجت   ةقراو  ةجّهوتم 
ً

ًةددع  َعُش 
ً

ُتأر 
.توّصلا َةوالح  عطّسلا 

لش يذلا  طخلا  ءاوهلا  ُةوادن  كسمُت  امدنع  ٍةلاهب  للتت   و 
1069

انوتال ةنبا  اناحأ  ىرن  اذكه 
.امازح اهل 

راونألا ەذهلو  اهتولم ؛ َجراخ  لَمحُت  نأ  ذعتي 
ّ

ر ةنتافو  ةنيمث 
ٌ

ُرهاوج  اهنم  ُتدع  لا  ءامّسلا  طال  و 
1070

راخألا ُسرخأ  هتأ  نأ  ْرظتيلف  اهيلإ  َطل  ناحانج  هل  ُك  مل  نَمف  مناّلا ، َكلت  ُلْثم  نا 
َنود تباّثلا ، بطقلا  نم  ٍةق  ٍموجنك  ّغت  اثالث و  انلوح  ةماحلا  سومّشلا  َكلت  تراد  امدنعو 

.ةمداقلا ةصقَرلا  ةمغن 
َ

ٍتاِقترم  َنعمسل  تمص  هَنفقوي  ل  صقّرلا  َنرداغُ  ٍتادّسك ال   

: أدي  
1071

ّنهادحإ توص  ُتعمسو 
ّح كف  فعاضتتو  اهل ، دَو  ّبحلا  اهيف  جّجأتي  لا  لضفلا  ةّعشأ  كف  عطس  امدنع  - »

كأمظ نع  عنم  نَم  ّنإف  ةناث ،
ً

َدعصل  ّإ  ءرملا  اهنم  لي  لا ال  ملالّسلا  ەذه  َع  الاع  كدوقتل 
.رحلا غلي  َتاهيه  يذلا  ءاملا  هتّح  اقاعم   نوكس  هتروراق  َرمخ 

كْتلعج لا  ةلمجلا 
َ

َةدّسلا  قرلا 
ّ

ة ەذهب  طح  يذلا  للإلا  َرهزأ  ٍةتن  ّيأ  نم  فرعت  ْنأ  دت 



.ءامّسلا ەذه  لهأتس 

ادّج اهيف   
َ

نمْس ٍقط   ع 
1072

وغْنمود سّدقلا  ەدوق  يذلا  كراملا  عيطقلا  نالمح  َدحأ  ُتنك 
.ّلضن مل  ام 

ساموت انأو  انولوك ، نم  وه  ، 
1073

تْلأ نإ 
ّ

ه لعمو ؛ نا أ  ملا ، نع  َّإ  ُبرقأ  وه  يذلا  اذه 

.
1074

ّإلا

.هل دعسلا  جاّتلا  لوح  كرظنب  رودتو  ال  ادتهم  ِتأتلف  نخآلا  عيمج  فرعت  ْنأ  َتدرأ  اذو 

ادغف  نوناقلا ،
َ

الل  انيمث  هنوع  نا  يذلا   
1075

ناتارغ ِكحض  نع  ردصت  ىرخألا  ةلعّشلا  ەذه 
.ةّم َردصم  سودرفلا 

، ةقفلا ةأرملا  نأش  هنأش  ةسنلا ، ىدهأ  يذلا   
1076

يپ وه  انَتقوج  هناج  ء إ  يذلا  رخآلاو 
.ەك ِتاتحم 

ضرألا هل ع  ُملاعلا  ّمتي  ثح  ةّحملا  ەذه  لْثم  حضني  بألا  وه  يذلا   
1077

سماخلا روّنلاو 
.ەراخأ َفرع  ول 

ُدع َدلُو  امف  ّقحلا  وه  ّقحلا  نا  ْنإ  نأ 
ّ

ه ّح  ةقمع  ةفرعم  هف  ْتلحأ  يذلا  فرألا 
َ

ع ركفلا  نم  هف 
.هلثم ىرَي  نَم 

ةكئالملا ةعبط 
َ

هسفن  اهدسج  ضرألا   ع  ْتشاع  لا  ةعمّشلا  كلت  َرون  ىرت  هناج  و 

.
1078

اهَتفظوو
هُتّنتال ْتمَدخ  يذلا  ةّحسملا  ةنمزأ  نع  احملا  َكلذ  كحض  غّصلا  روّنلا  هنم   َدعأو 

.
1079

طسغوأ
ةنماث أمظ إ  َنآلا  بهتلت  نأ 

ّ
َك ّد  الف  اءارطإ ، اعّتم  رخآ  رون إ  نم  هيع  لّقنُي  كركف  نا  اذو 

.تاومّسلا

.ملاعلا َفز  َعمّسلا  فرع  نَمل  فشكت  لا   
1080

ةكراملا
َ

َحوّرلا  شعنُت  اهيف  خلا  ةؤر 
نملاو ةداهّشلا  َّنلو  ذلا :"

ّ
به ءامس  [ " ّسملا ناملا   ] كانه  ٌعجاه  ْتَدرُط  هنم  يذلا  دسجلا 

.مالّسلا اذه  ّح  فر 
َ

اهاع

لّمأتلا َنا   يذلا  ، 
1081

راشرو ادو  ورودسإل  ِةهّلا  حاورألا  عطس  إ  ْرظنا  هنم  َدعأ  ّمث 
.ناسإ دّرجم  نم  أ 

م برغتس  تنا  ّح  ةقمع  لغاشم  اهل  نا  حور  ةلعش  وه  يوحن  هنم  كرظن  ّدتري  يذلا  اذهو 
! توملا وه  ٌء 



ر» َبك  ه  ْتقحلأ  ارافأ  َجلاعو  راوف ، عراش  َملع   يذلا   
1082

ييجسل ّيدمّلا  روّنلا  نإ 
ّ

ه

.
1083

، اهجوز اهَّبحُِل  رَحّسلا  ةالص  لجأ  نم   
1084

ةأرما هللا اهيف  ضهنت  لا  ةظحلل  انهّبُت  لا  ةعاّسلا  ّمث 
ُتأر إ اح ، ةّهأتملا 

َ
َحوّرلا  مِعفُتل  ّح  ةققر  ٍتامغن  ةثِدحُمو 

ً
نار 

ّ
ة
ً

اضع  اهضع  عفد  ُضاوّنلاو 
ثح َكانه  ّإ  ٌدحأ  اهقوذ  ّنأ  نكم  ٍةوذع ال  اهتاوصأ  ةقِفاوُم 

ً
دعتت  ةدجملا و  ةقلحلا  كلت 

.
1085

حفلا دّأتي 

 



ةع ةداحلا  ةدوشألا 
سّدقلا اهنع  ّعو  اهنّمخ  ناد  كوكش  .ءامّسلا  ةداعسو  ةّضرألا  مومهلا  نالط  .سمّشلا  ءامس  )
ةّعمجلا رادحنال  فسأو  ّسألا  وكسشنارف  سّدقلا  حدتم  ّإلا  سّدقلا  .ّإلا  ساموت 

(. ةّنايموّدلا
، نافلا لل  ءانعّرلا  مومهلل  ا 

ِكلعجت  
1086

ةدساف تامّدقم  ةّأ 
! اذكه ائطاو  ِكَحانج  قفخت 

1087
َّبطلا مهضعو  َعّلا  عبي  مهضع 

، ةَّبهر ٍةطلس  وبص إ  رخآلا  مهضعو 
، ةطسفّسلاو ةّوقلا  ةداّسلا  دشي  مهضع 

، ةراجّتلا وأ  بهّنلا  عُ  مهضعو 
، بعّتلا هلاني  ّح  دسجلا  ةعتم  سحني   مهضع 

، ةلاطلا بذعتس  مهضعو 
، ءاعألا ەذه  ّل  نم  ارّرحم  ءانثألا ، كلت  و 

تاب ةحص 
َ

ءامّسلا ، الاع ،  ُتنك 
! ةدجملا ةوافحلا  ەذه  لْثم  ُلَقَتسأ 

دوعت ٍةلعش  ّل  ْتنا  امدنع 
، ةقلحلا َطسو  اهيف  تنا  لا  ةطقّنلا  إ 

.ةعمش نادعمّشلا  ُتت   ام  اهيف  ت 
ْ

ت ف 
مل يذلا  روّنلا  كلذ  نم  ُتعمسو 

: احوضو أو  امتسم  اذكه ، أدي  اتوص   
1088

ّوأ
ً

.َكرافأ عبنم  ُطحأ  هلإ  اذكه  يرظنِبف  ّزألا  روّنلا  ةّعشأ  نم  هل  وطس  لانأ  ُتنك  اّمل  - »
ْنأ َقبس  ام  كركف  لوانتم  نوكل   ةنّو ، ةحضاو  ٍةغل  ال   َكل  صّخشي  ْنأ  ّدوتو  ّكشل  نإ 

ّ
ك

: َكلذكو ، 
1089

« ادّج  
َ

نمْس ُثح  : » ُتلق

.يمّتلا ن 
ُ

نسح ْنأ  انهو ي  ، 
1090

« هلثم ىرَي  نَم  ُدعَ  َدِلُو  ام  »
؛ روغلا اهنم  غلت  ْنأ  ِلق  نم  ةرظن  ّل  اهيف  عيضت  لا  ةمحلا  ەذهب  ملاعلا  اذه  محت  لا  ةانعلا  ّنإ 



ٍتاخ كَراملا   ِهمد  ِّل  دحّتي  اهب  يذلا  اذه   
1091

ةجوز
ُ

اهــبحم  إ  بهذت  ْنأ  لجأ  نم 

امهرودقم   
1092

نمأ اهب  ْتصوأ  ةانعلا  ەذه  َّنإف  بوبحملاو ، اهسفنب  ةقث 
ً

و أ  ةمظع ،
عطس هل  نا  ةّضرأ ، ٍةمح  لعف  اثلاو ، افو ، ەاّمُح  نا   لّوألا  هتهج ؛ نم   

ً
اهادهَي  ْنأ 

.
1093

ّورك رون 
امهاعَص ماد  ام  حيدملا ، امهال  ّلتي  نإف 

ّ
ام امهنم  ادحاو  حدتمن  ذإ 

ْ
اّننأل  امهدحأ  نع  ثّدحتأس 

.ةدحاو ةاغ 
ً

افرع 

اش لجلا  نم  ردحني  ، 
1094

دعسلا ودلاوأ  راتخملا إ  بثلا  نم  لت  لا  ەاملاو  ونت  ب 
نم ن ودلاوغو  اشون  ەَءاروو ت  سمّشلا ؛" با   " َع دلاو  ظقلا  اجوب  لُي ع  بصخ 

.
1095

ةظاظفلا ددش 
جْنلا نم  سمّشلا  دلوت  ام  ٌسمش  ملاعلا  ْتلقأ إ  ەرادحنا ، نم  فِّطلُ  امثيح  اّشلا  َكلذ  نمو 

.
1096

اناحأ
َمار وه  ْنإ  قّلا »  » ل ثلا ، ءّلا  اذه  امف  اسسأ ،»  » لوق ّأ  َمزل  ناملا  اذه  ذ 

َ
َر نَمو 

.باوّصلا
.ابك اناولس  ةبلا  هلئاضف  َضرألا  بهَي  أد  امدنع  قوّلا  نع  دعُلا  َغلا  ُك  مل  وهف 

دحأ حتف  ام ال  رو ، نع  ها  ٌدحأ  اهل  حتف  ٍةدّس ال  لجأ  نم  هَسفن  ەاأ  َبضغأ   
1097

هاش  

.اُح اهل  دادزا  رخآل  ٍموي  نمو  اهجَّوزت ،  
1098

هبأ مامأو  ةّناحوّرلا  هتشاح  مامأو  توملل ؛

ّح ٍبطخ  الو  ةاردزمو ، ةئك 
ً

َأو  ماع  َفلأ  ْتق  دق   َ ْتنا  ، 
1099

لّوألا اهلع  نم  اهنامرحِل 

ةعداو
ٌ

 
1100

سالمأ راوج  اهَيقل  عمجأ  َقلخلا  فخ  نا  يذلا  َكلذ  نأ  اعفن  اهِدجُ  مل  هْتقتلا ،
ةحص

َ
بلّصلا  ْتدعص إ  نأ 

ّ
اه ّح  ةّفوو ، اسومَش  تنا  نأ 

ّ
اه اعفن  اهِدج  ملو  هئادنل ؛ ةنماطتمو 

ً

مهبملا َال  نم  ْفرعتلف  احأ  ال  ماللا  لصاوأ  ّح  ْنل  هلفسأ ؛ مم   ْتق  امدنع  حيسملا 

.
1101

رقفلاو وكسشنارف  امه  َقشاعلا  نيذه  ّنأ  اذه 
رافأ َثعا  امهنم  ْتلعج  ةقفّرلا ، تارظّنلاو  بّجعلاو  ةّحملاو  ناحرفلا  امهاهجوو  امهقافو  نا 

بسح وهو  َضكر  اذه  امهِمالس  َءاروو  ساّنلا  َلّوأ  هلعن  َعن   
1102

لَّجملا ودرانرب  ّنأ  ّح  ةَرام ؛
.ائيط ضّرلا  نا   نأ 

ّ
ه

! بصخلا خلل  ا  لوهجملا ،! لل 
ّ

ءا ا  ەآ 

.ةجوّزلا امهّ  ام  طرفل  جوّزلا  ءارو  ، 
1103

ناّفحتي وسفلسو  ويدجإ  امه  اهف 
عضاوتملا هلَْح  نا  لا  ةْألا  ەذه  ّلو  هتدّس  عم  ملعملا ، َكلذ  دّسلا ، َكلذ  دعتبا  ّمث 



.
1104

اهعمج

؛ سالا بغلا  ەآرم  الو   
1105

ودرانرب وي  نبا  نأل 
ّ

ه هيع  شومر  لقثُيل  بلقلا  عَخ  نا  امو 

.لّوألا هتناد  َمتخ  هنم  ّلتو  بعّصلا  ەدصقم   
1106

نإل
ّ

وتشو ّأ  مألا  راقوب  ْنلو 
ةغر ّنإف  ءانغ ، َخ  ءامّسلا  دجم  َطسو  ةعئاّرلا  هُتاح  ّغُت  يذلا  وه  هَفلخ  ءارقفلا  عْمج  َك  امدنعو 

.اّثلا جاّتلا   
1108

سورونوه د  ّزألا ع  حوّرلا  نم  ْتَظح  ةكراملا   
1107

تدنمشرألا اذه 

،
1109

هعاتأو حيسملا  دّسلا  كتملا  ناطلّسلا  ماّدق  شّتلا  ةداهّشلا إ  إ  ەؤمظ  هعفد  امدنعو 
َبشع دصحل  َعجر  اثبع ، كانه  ثكم  ّحو ال  هنامإ  َمامأ  ماجحإلا  َثك  بعّشلا  َكلذ  لأ  ذإ 

ْ
ّمث 

ونرألاو وڤت  ةساقلا ب  روخّصلا  عو  الاطإ ،

.
1110

ماع ةلط 
َ

ەدسج  هلمح   يذلا  ثلاّثلا  متخلا  حيسملا  نم  ّلت 

هسفن نم  َلعج  ذإ 
ْ

هّقحتسا  يذلا  هَاوث  لانيل  هَعفري  ْنأ  ممعلا  خلا  اذهل  ەَراتخا  نَمل  َباط  امدنعو 
حوّرلا تدارأ  ّمث  نامب ؛ اهوّبح  ْنأ  مهَرمأو  غألا  هتدّس  هتثرو  عيمجو  هتَوخإ  وأ  وهف  اغص ،

.
1111

رخآ اح  ەدسجل  َدارأ  امف  اهتولم ، ءتل إ  اهردص  نم  ضفت  ْنأ  ةرهالا 

نا رحلا ؛ ضرع  ٍةماقتسا   ارِخام   
1112

سرط فس  َُيل ع  ّولا  هقفر  نا  نَم  َنآلا  ركف 
.شُ املثم   

1113
هنوعي نَم  لمح  ٍةّيط  َلصاحم  ةّأ  ىسو  انكرط  وه  َكلذ 

ْتدع املو  ىرخأ ؛ عارم  رارجنالا إ  نم  هسفن  ْعنم  مل  ّح  ددجلا  أللا  امِهن  راص  هعطق  ّنلو 
.ةظحلا عجرت إ  امدنع  اهبيلح  ّلق  ًةدراش ، ەزاعِم ، هنع 

ُعَطِق اهراثدل  ك  ثح  ةلقلا  نم  اهّنلو  اّرلا ، لوح  ّماضتَيف  رطخلا  خ  نم  اهنب  نأ  ٌحيحص 
.ةللق جيس 

، كتراذ كل   ُتلق  ام  َتظفحو  ەانا  َتغصأ   َتنك  اذو  ال ، اهاو  نك  مل  اذإ  َنآلاو 

ىرتو ناصغأ 
ّ

اه نم  ةرجّشلا  دّرجتت  َنيأ  نم  ىس  نأل 
ّ

َك ، 
1114

اهنم رطش  ْتَضرأ   َكتبغر  نوكتسف 
: راع ُتحّحص  َمل 

 «. ّلضن مل  ام  ادّج ،  
َ

ُنمْس ثح  »



ةع ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
وغْنمود سّدقلا  حدتم  ەروتنڤانوب  سّدقلا  .ەؤانغو  اّثلا  ءامحلا  جات  صقر  سمّشلا : ءامس  )

(. اّثلا جاّتلل  دحألا ع  ءامحلا  .ّاسشنارفلا  ماظّنلا  رادحنال  فسأو 
1115

ةكراملا ةلعّشلا  ِتقطن  ْنإ  ام 
ّح خألا  اهمال 

؛ ناروّدلا ةسّدقملا  ّرلا  ِتع 
اهترود ْتماق  ُدع  ْنكت  ملو 

ىرخأ اهتقلح ر  اهب   ِتطاحأ  ّح 

؛ صقّرلا َصقّرلاو  ِءانغلا  َءانغلا  ةقِفاوُم 
ً

هتاان ةوذع  قوف  ءانغ 
، رحلا تاّروحو  انماهلإ  تاّر 

.هِساعنا ٌرون ع  قّوفتي  ام 
ةمعان ٍةمغ  يوطني   امو 

، ةراقتم ٍناولأو  نازاوتم  ناسوق 

،
1116

هتلوسر نونوي  دِفوي  امدنع 
ّراخلا دلوي  ّخادلا  سوقلا  نمو 

1117
لولا كلت  مال  نوك  ام  هشأ 

، باّضلل سمّشلا  ةاذإ 
َ

ّبحلا  اهباذأ  لا 
قرغُ نل  ناضفلا  ّنأ  حنل  هعطق هللا  يذلا  دعولا  تقم  أف 

ً
َكلذ  نم  ساّنلا  عنصت  ضرألا  عو 

ع اهنم  ةناّدلا  ّدف  للإ ، انلوح   رودت  ةّدألا  داروألا  ەذه  ْتلعج  اذكهف  ادأ ؛ ُدع  ملاعلا 
.ةصاقلا

َروّنلاو هف  رواحتي  رّونلا  نا  يذلا  ءانغلاو ، جهولا  نم  خذالا  لفحلا  َكلذو  صقّرلا  قوت 
ّ

ف امدنعو 
نمف ةطغلا ؛ امهّرحت  نانيع  دحاو  ٍنآ  قبطنتو   حتفنت  ام  ةدحاو  ٍةدارب  اعم  انكسو  قرو ،

ّ
ة حف 

ِمجّنلا إ  هجّتت  ام  هلإ  تفتلأ  لعج   
1118

ٌتوص  َردص  ةددجلا  لَعُّشلا  كلت  ىدحإ  بلق 

: أدو  
1119

ةربإ

َكل لق  يذلا 
1120

رخآلا ّورلا  معّزلا  نع  ماللا  إ  وعدت  انسُح  دت  لا  ةّحملا  ّنإ  - »



ٍدجم نانثإلا   َّعشل  اّثلا  ح  ْنأ  َمزل  امهدحأ  نا  امثيحف   ؛
1121

ثك ٌخ  انأ  عز  نع  همسا 
.هَسفن لاضّنلا  اضاخ  اماد  ام  دحاو 

، ءطلا غلاب  مّدقتي  نا  ، 
1122

هتطفا ءارو  ەدشحت  داعُ  ْنأ  اثك  فل  يذلا  حيسملا  شج  ّنإ 

رطاخملا نا  يذلا  ّلفحملا  دجنُي   
1123

مُحلا ّزألا  روطامالا  اذو  ددعلا ، َعضاوتمو  ااترم ،
امهلوق اداعأ  لطِب  هتجوز  َفعسأ  كل  َلق  امو  قاقحتسا ، نع  ال  هنم ، ٍلضف  َكلذو  افوفحم ،

.ّلاضلا بعّشلا  باوصلا  ةّداج  امهلعِفو إ 

َغ ، 
1124

هّروأ  اهب  عّفلتت  لا  ةددجلا  قاروألا  قرب 
ّ

اهت حّتفتتل  مئاسّلا  هف  ُبهت  يذلا  عضوملا  و 
اهطوش دع  اهءارو  ّختت  نأ  سمّشلل  اناحأ  بط  لا  جاومألا  اهيف  عطصت  لا  نامألا  نع  ٍدع 

ٌدسأ اهيلع  مسرا  لا  ةبلا  عرّدلا  ةّمحم 
ً

ةّظحملا   
1125

اغولارا مقت  َلا ، عأ  نع  لّطلا 
: ف

َ
بِصتنُم ٍقلتسم 

ةوسقلا غلالاو  هّبحُمِل  ةقّرلا  غلالا  كَراملا  عراصُملا  ّسملا ، نامإلل  ناهلولا  قشاعلا  دلو  َكانه 
.هئادعأ ع 

.
1126

ةّن اهنم  َلعج  هّمأ  نط  وهو   نأ 
ّ

ه ٍةّيح ح  َلئاضف  ىألم  َقِلُخ  ْنأ  ذنم 
ُ

تنا  هحور 
ِتأر ةلداتملا ، ةدجّنلا  امهقادص  نا  ثح  كَراملا  عبيلا  دنع  نامإلاو  هنب  نارقلا  َدِقُع  امدنعو 

.
1127

ثرو
َ

هت نمو  هنم  علطس  يذلا  عئاّرلا  َرثألا  مئانلا  ىري  ام  لوبقلا   هلع  ْتّنم  لا  ةدسلا 

.
1128

قلطملا ەدسل  ةسّلا  ةفص  همسُل  ٌحور  ءامّسلا  نم  ءاج  همسا  هصخش   َمسلو 
.هتننُج هنيعُل   حيسملا  ەراتخا  يذلا  ّاتسلا  نع  ثّدحتأ  ام  هنع  ثدحتأ  انأو  وغْنمود ، ُس 

.وألا عس  ِةّصول  ْتنا  وألا  هتّبحم  ّنأل  أ ،
ّ

هف َدحأو  حيسملا  َلوسر  اقح  ناو 
: لوق نأ 

ّ
ه ضرألا  دعتق  اظق  اتماص  ەاقلت  هتعضرُم  تنا  الاغ 

«. ُتئج اذه  لجأل  امنإ  - »

نم ال  لاقُ ! املثم  ائاص  لوأتلا  نا  ْنإ   
1129

نم هللا! ةّنَح 
ٌ

م   هّمأل ، او  اقح ! ٍدعس  نم  هبأل  ا 

ّنَملا لجأ  نم  ل  ، 
1130

هسَْتسوأ َمِلاع  وأ  ويدات  عّتم  انماّأ  اهءارو   ساّنلا  ثهلت  لا  انّدلا  لجأ 
نك مل  اذإ  سْيت  ام  ناع  لا  ةمْرلا  سرح  َتا  ثح  امظع  افراع  ٍللق  نمز  َراص   ّقحلا ،

هترج ردحني ال  ْنأ  لق  لداعلا  ءارقفلا  مَحرأ ع  سمألا  نا  يذلا  ّرلا  نمو  انَسح ؛ ُماّرلا 
ٍةفظو َلّوأ  لاني  ْنأ  الو  ةّتس ، َلاقم  ةثالث 

ً
وأ  نثا  دِّدسُ  ْنأ  َبلط ال  هلغش ، َنم  ةرج  ل  وه 

ملاعلا لض  براحُل  بهذ  ْنأ  َصخلا  ل  ، 
1131

ءارقفل هللا  َ لا  راشعألا  الو  ال  ةرغاش ،

.
1132

ةعاّسلا ەذه  ك   ةطحملا  نعو  عــرألا  تاتْنلا  راذ  ِةامحل 



، عبي عأ  نم  ٍقفدْنم  راّت  لثم  اعفدنم  حار  ، 
1133

ّوسّرلا معّدلاو  نامإلاو  ةدارإلا  ّمث ،
.عأ الو  ةمواقملا  تنا  امثيح  تاّلا  َفنعأ  ةقطارهلا  كاوشأل  دّدسُ  َحار  كاذ  هعافدناو 

اهراجشأ لعجتو  ةّحسملا  َضار  حلا  كلذ  ذنم  س  ةددع  لوادج  دع  امف  ْتدلو  هنمو 
.أ ًةافاعم 

ًةرهاق اهسفن  نع  ةكراملا  ةسنلا  تعفاد  اهيلع  نِم  لا  ةعلا  تالجع  ىدحإ  َكلذك  تنا  اذإف 
هحدم كمامأ  ساموت  سّدقلا  قطن  يذلا  رخآلا  ةذاذف  َنآلا  كل  حضتت  ْنأ  يف  ةلخادلا ، اهتاعازن 

.
1134

يجم لق 

.
1135

سللا بِسار  ولع  راص  نَفعلاو  اروجهم  َتا  هترئاد  ةورذ  هْتمسر  يذلا  دودخألا  ّنل 
َنآلا مطتري  اهلذ  راص  ّح  هتاوطخ  اهتاوطخ   عضت  تنا  لا  هتلئاع  دقع  طرفنا  دقلو 

ةقلغم
ٌ

ةنخلا  ّنأ  نم  ّثغلا  تشَس  امدنع  ءّلا  عرّزلا  َداصح  ىُس  بق  اّمعو   ؛
1136

سأّرلا

.
1137

نود
َ

ه
: ةراعلا ەذه  دجس  ةحفص 

ً
ةحفص 
ً

انتلم  َباتك  قِّروُي  نَم  ّنأ  ٌحيحص 

،
1138

اتراساوأ الو  لازا  مهب  أ  ال  انتّسل  ماّدخلا  ءالؤه  لْثم  َّنل  امود ،» هلع  انأ  ام  ُتنك  »
.اهَتما َغلا  ُرَخآلاو  اهنع  خت  ٌدحاوف 

َّيأ ىُلا  دلا  لغاشم  ُترعأ  ام  اعأ  راك  فا 
ّ

ة و  ويجروينا ، نم  ، 
1139

ەروتيڤانوب حور  انأ 
.مامتها

خ هللا
ّ

ن نم  اراص  امهالو  ءارقفلا ، ةافحلا  لّوأ  انا ب  ناذللا  ، 
1140

طسغوأ انهو  وتانيملوأ  انه 
.لحلا َقطنمَتُملا 

ضرألا  َعمل ع  يذلا   
1142

ّاسإلا وردپو  لوألا  يپو  ، 
1141

روتكڤ - ناس ود  غه  امهقفاري 

سّرك يذلا   
1144

اذه وتانودو  وملسأو  ّدملا  وموتسوزكو   
1143

ّنلا ناتانو  ااتك ؛ ع  َثا 

.ّلوألا ّنفلل  هتاح 

.ةبن حور  اذ  نا  يذلا  ، 
1146

وماوج ّيلالا  بألا  عطس  رُقو   
1145

وناار انهو 
ْتسّمح م ام  ّجلا ، هاطخو  ةهّلا  ساموت  أ  ةثامد  ْتسّمح  مظعلا  سرافلا  اذه  حيدمل 

« .ةعامجلا ەذه 
 



ةع ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
ناد كوكش  ددي  ّإلا  ساموت  سّدقلا  .نراتخملا  َاتل  جودزم  صقرو  ءانغ  سمّشلا : ءامس  )

( .حاورألا ؤفات  مدع  ثعاوب  .ناملسو  عو  مدآ  نم  ّل  ةمح  ةلضافملا ب  لوح 
1147 كردُ ْنأ  دارأ  نَم  ْرّوصتلف 

ةروّصلا قبُيلو ع  ٍذئنآ  ُتأر  ام 
.ةرخص ِلْثم  ةتباث 

ً
ُتملت ، املاط 

ءامّسلا عّزوتت  اكوك  ةسمخ ع 
ّيوقلا اهرونب  اهشعنُتو 

؛ ءاوهلا ةامس 
َ

رونلا  ّقشل  ح 
اهيفك لا  ةعلا  ِلّختيلو 

انتوامس ءاضف  لللاو  راهّنلا   
؛ تخت اهدَوْقم ال  فطعني  امدنع  لاو 

رُّوصلا كلذ  ةهوف  ْلّختيلو 
رَوحملا قأ  دنع  أدي  يذلا 
، رادم ُلّوأ  هلوح  رئاّدلا 

تمالع ءامّسلا  امسار  
1148

سونيم ةنبا  ِتلعف  ام 
؛ توملا ةدوب  ْتسحأ  امدنع 

ىرخألا ةدحاولا   ناعش  امهنأ  اضأ  ْروصتيلو 
ةلاّشلا ەذه  نارودت ع  نأو 

ّ
امه

؛ ةناثلا ىرقهقلا  عجرتو  ةدحاولا  مّدقتت  ثح 
ظ
ً

هش  ام  لانس  ٍذئنآ 
جوّزلا صقّرلاو  ّقحلا  ةكولا  نم 

؛ اهيف ُتنك  لا  ةطقنلا 
َ

فِنتُملا 
انيدل ٌفولأم  وه  امع  ٌةدع  اهنأ  كلذ 

عَألا ءامّسلا  ِةع  دعُ 

.
1149

انااش ەاملا   ىرجم  نع 



،
1150

ناَل الو  سوخال  كانه ال  ّغُ  نك  مل 
، ّلإلا عبّطلا  ٍةثالثل   ل 

.ّاسإلاو ّلإلا  مهنم  ٍدحاو  و 
إ عيص  نم  لاقتنالا  ًةروم  ةكراملا  راونألا  كلت  انيلإ  ْتتفتلإ  صقرلاو  فاوطلا  لمتا  امدع 

.رَخآ

تاهولإلا كلت  َتمص  ك  قفلا  ، كلذل  ةقئاّشلا  ةاحلا  َد   يذلا   
1151

روّنلا اذو 
ةقفر

ً
ةحم 
ً

نإف  ءارهألا ، ەراذ   َنِّزُخو  دصحلا  َسرُد  دق  نوك  امدنع   - » لاق  ةمجسملا ؛
.رَخآ ادصح  َسردأل  وعدت 

ندلا
ّ

ا ەوف  فل  يذلا  لمجلا  هجولا  غَصل  ٌعلض  هنم  ْتلُتسا  يذلا  رّدصلا  كلذ  هنأ   َتنأ  ٌنمؤم 

نّيَدلا نم  مدقت  ام  دّدس  كلذو  حمرلا  هقخا  يذلا   
1153

رَخآلا ردصلا  كلذ  و  ، 
1152

نمثلا َضها 
ةّلا ةعبطلا  هَحت  ْنأ  نكم  ام  ّل  إ 

ْ
َبكس ركذُ ، ٌنزو  هَمامأ  ةئيطخ  ّيأل  ْدع  مل  ّح  رّخأت  امو 

مل نأ 
ّ

ه ُتركذ  امدنع  ُتلق  اّمم  شهدنت  َتنأف  اذلو  َنثإلا ، ال  َقلخ  ْنّمِم  ٍلضف  كلذ  لو  رون ، نم 

.
1154

ةسماخلا ةلعّشلا  نونكملا   خلل  ٍناث  دلوُي 
.اهزكرمو ةرئاّدلا  ناقفاوتي  امهو  اقمو  كنامإ  ىسو  لوقأس  امل  كيع  َنآلا  حتفإ 

ّنأ كلذ  هتّبحم ؛ اندّس   اهعدُي  لا  ةركفلا  ەذه  عطس  الإ  وه  ْنإ  ادأ ، مأ  نا  اناف  َقِلُخ ، ام  ّل 
، ةثالث

ً
امهيف  حبصت  لا  ةّحملا  ام  كاف  نود  نم  ه  اقصل  ّلظ  هقلأ  نع  ردص  يذلا  روّنلا 

.ادرف دألا  اقا إ  ، 
1155

رهاوج ةعس  ٍةآرم ،  ام   هتاعاعشإ ، هتبيط  اعماج 
.ةجو ةّضرع 

ً
رهاوظ  الإ  جتُي  ثح ال  ِّوحتم 

ً
ةخألا  تاردقلا  لي إ  رَخآ  ٍلعف  ٍلعف إ  نم  ّمث 

.هنود وأ  راذب  اهدحو ، اهتكرح  اهنع  ءامّسلا  ضّخمتت  ةقولخم 
ً

ءاشأ  دصقأ  ِەذه  تاّضَرعلا 
َرون سكعت  اهب  لا  ةلاّشلا  توافتت   اهلعج  امم  نالّدتم ، اهَتروص  ةمتاخلا  ءامّسلاو  اهعمش 

.
1156

لاثِملا
عم متنأ   ] نأو

ّ
م هتيط ، حواي   ارمث  حنمت  اهتلّصف  بسح  ةرجّشلا  تاذ  ّنأ  اذه  نع  جتي 

.ةفلتخم حاورأ  نودلوت  لا ]
؛ هقلأ لما  متخلا   رون  َنا  اهتردق ، قأ  ءامّسلا   تناو  ةّافلا ، هّف  ام  اعّط  عمّشلا  نا  مو 

فجترت يذلاو  هتعنص  قذاحلا   ناّنفلا  ةلاش  ةفّتم ع 
ً

امود ، اصوقنم  هلصوت  ةعبطلا  ّنأ  دّب 
.ەاّفك

.هل ُلاملا  كلذ  نع  َمجن  وألا  ةردقلل  ةحضاولا  ةؤّرلا  ةغمد  لا 
ّ

ةه ةّحملا  ِتَمحأ  ام  اذإ  ْنل 
ُرهجأ اذلو  ْتلح ؛ ءارذعلا  اذكهو  لَمألا ، لا  نئالا  لاقتسا  ةرّيدج  سمألا  ضرألا  ِتلحأ  اذكه 

.
1157

َصخّشلا نيذه  هلع   ام   ِلْثم  ادأ  نوكت  نلو  ْتنا  ام  لا  ةعبط  ّنإ  كلوق  لوبق 



: كتامل اذكه  أدسف  دعأ ، ضمأ  مل  اذإ  َنآلاو 
ەادَح يذلا  امو  هنا  ام  ْركفتلف  ّج ، سل  ام  َكل  جْني  لو  ظن ؛»؟ ال  َراص  َفك  رَخآلاو ، - »

.
1158

لأس ْنأل  ْلَس »  » هل لق  امدنع 
؛ اردتقم هلم  نوكل   ةمحلا  لأس  دق  نأو 

ّ
ه الم ، نا  نأ 

ّ
ه ْنأ ُت  نع  زجعت  ثح  ُتملت  ام  انأ 

َّرعلاو ّيرولا  ءاقل  نم  دلوي  نأ  نامإ  الو  ءامّسلا  ِتارحملا   ِدادعأ  ةفرعم  بلط  مل  وه 

.
1159

رخآ ّيرو 

ٌثلثم ال أشي  ْنأ  نكم  ةرئاّدلا  فصن  نِم  َنا  ْنإ  وأ  ، 
1160

لّوأ ٌكّرحم  كانه  َنوك  ْنأ  امزال  نا  ْنإ  وأ 
.ەااوز نم  ٌّيأ  ةمئاق 

ً
نوكت 

نا لا  ظن  اللا  ةؤرلا  ەذه  ةّلملا   ةطحلاف  لق ، نمو  َنآلا  كل  ُتلق  ام  َتعمج  ام  اذإف 

.
1161

يدصق اهغلي  ْنأ  موري 

كلذ ، 
1162

كولملا الإ  ع  نأ ال 
ّ

ه َتكردأل  هلثم » ىرَي  ْنَم  َدِلُو  ام  : » وق حضوب إ  َترظن  ام  اذو 
ه نمؤت  امو  قفاوتي  نأ 

ّ
ه ىسو  قدلا ،

ّ
ة لما  اذه  اطخ  َّلمت  مهيف ! َحلاّصلا  َردنأ  امو  ك 

ٌْ نأ 
ّ

مه
.انببحو لّوألا  بألا  صوصخ 

تللا مَعّنلاو  لا 
ّ

َبوص  بَعتم ، ٍناسإ  لْثم  ىدهلا  َسل  كمدق ، صاصّرلا   اذه  َكل  ْنّلو 
َلفسأ عبقل  ىرخألا  ام   تلاحلا  ىدحإ  ّيمت   ال  نَو  تُي  ْنَم  ّنأ  َكلذ  ُتِل : َتسل 

ّنإ مث  ياحألا ، بلغأ  أطخلا  ةحان 
َ

لّجعتملا  يأرلا  حنج  ْنأ  ثُدحل  نإف 
ّ

ه محلا ؛ َب  لفاس 
.ةصلا دِّقُ  ىوهلا 

ام دوع  نل  هنأل  كلذ ، نم  أوسأ  ل  ىدس ، اّشلا  َرداغ  هَّنف ، َقذح  ْنأ  َنود  َّقحلا  َدّصَت  نَمو 

.
1163

رَداغ

.
1164

نخآو سوسو  سوسلمو  سدنيمرا  كلذ   ةعطاس ع 
ً

هارب  ملاعلا  لت  

نيذلا  
1165

ناجملا كئلوأو  سورآو  سويلباس  تنا  اذكه  نيأ ؛ إ  َفراع  َغ  نوس  اونا 
.امق نا  ام  نوول  اونا  نيذلاو  لجنإلا ، ةطلسم ع  ٍفويس  لْثم  اونا 

اجضان لقحلا  َحمقلا   بسح  نَم  نوكف  َمُحلا  قلطُ  امدنع  هأرب  ةقثلا  طرفم  ءرملا  نك  الف 
.كلذك نوك  نأ  لق 

؛ درولا ەالعأ  لمح   كلذ  دع  مث  هتازخو ، اعسال   ّدحلا  َمراص  ءاتشلا  كوّشلا   ُتأ  دقلف 
نم َبَقا  دقو  ةاهنلا  قرغ   مث  هطوش ، لما  باعلا   رخم  اعُمو  امقتسم  َبكرملا  ُتأرو 

.أفرملا

مُح ٌضاق ع  هنأ  بارقلا ، مّدق  اناثو  َبهّنلا  سرام  ادحاو  َوه أ  ْنإ   
1166

ٌدحأ َْسح  الف 



«. اثلا هئالع  نم  َطقسو  لّوألا  َولع  ْنأ  نكمف  هللا ،
 



ةع ةعّارلا  ةدوشألا 
.ناد كوكش  دّدي  ناملس  ّنلا  .نراتخملا  ةصقر  .روشّلا  لوح  ناد  كوكش  سمّشلا : ءامس  )

لجأ نم  اوراح  نَم  حاورأ  ـــملا : خّ ءامس  ةسماخلا ، ءامّسلا  ءاقترالا إ  .نراتخملل  ثلاث  جات  روهظ 
تاب لامج  .اقورب  هنم  حيسملا  قلطُ  انم  اجات  نالش  خــــّملا  حاورأل  ناتقوج  .نامإلا 

(. ناد لذج  .مظاعتي 
زكرملا طحملا إ  نم  وأ  طحملا  زكرملا إ  نم 

ريدتسملا قروّدلا  ٍتاجَم   ءاملا   ني 
، ّفاوحلا نم  وأ  ٍلخاد  نم  هسملن  امسح 

تامللا ەذه  هذ  ْتعادت   وحّنلا  اذه  عو 
، ةدجملا ساموت  حور  تمصلا  ْتءاف إ  ْنإ  ام 

هُتظحال يذلا  هَّشلا  نم  ٍثعاب  كلذو 
تاب مالو  ِهمال  ب 

: هئاهتنا َلاح  أدت  ْنأ  اهل  َباط  لا 
، هنع ْحصف  مل  ْنو  ٌجاتحم ، اذه  - »

، ەركف الو   هتوص  ال 
.ىرخأ ٍةققح  غوتي  

ّ
ل ْنأل 

روّنلا نا  ْنإ  هل  اولوقتلف 
ممزالُس مرهوج  نادزي  ه  يذلا 

؛ ةظحللا ەذه  ام   دألا  إ 
ەوخُتلف ممزالُ  نا  اذو 

مراصأ حج  فك ال 
« ةناث

ً. مدسج  ّيئرم   نوحصت  امدنع 
ّنإف مهتاءامإ ، نم  نودو  مهتوص  نوعفري  اناحأ  ٍةقلح  صقاّرلا   حفلا  نم  ٌدم  لعج  املثم 

اهئانغو اهنارود  ىرخأ   ةجهب 
ً

يدت  ةكراملا  تاقلحلا  لعج  حــــّلاو  َعرولا  سامتلالا  كلذ 
.َعدلا

ثّنلا كلذ  ةوادن  ُْي  مل  نألف 
ّ

ه ءامّسلا  شعلا   دواعنل  ضرألا  ع  تومن  نأ 
ّ

ان نم  ش  نَم 
.ّيدألا

نم انب  اطحم  ةثالثو ،
ً

نانثاو  ٌدحاو  وه  ام  ادأ  دوسَو  ادأ  اح  يذلا   
1167

ثولاّثلا جوّزلا  دحاولا 
سأل ااوث  حلص  ثح  ةوذعلا  نم  وه  ٍمغنب  حاورألا  َكلت  نم  ٌّل  اثالث  هتّنغ  ه ، طاحُ  ْنأ  نود 



.ةلضف

كالملا توص  عضاوتب  نا  امر  اتوص  ُتعمس  تاقلحلا  َكلت  رغصأ    
1168

ةهلإ ألا  رونلا  نمو 
.اذهك ًءادر  انلوح  جستس  انّبحم  ّنإف  سودرفلا  دعلا   ماد  املاط  : - » بجُ وهو  ممل ، همال   

ع لضفلا  نم  فاضْني  ام  ردق  كل  نو 
ّ

ه ةؤرلا ، ءاضم  نم  اّمُحلاو  اّمُحلا  نم  ٍتآ  ەرون 
.هتاقاقحتسا

ماد ام  لضفلا  نم  ادم  ّلتس  اّنم  دحاولا  ناك  ّنإف  َكَراملا  َدجملا  انَدسج  اندعَتسا  نوكن  امدنعو 
ْنأ َمزل  انه  نم  انَراصأ ؛ ەآرمل  فُّ  ّاجم  رون  نم  ّعلا  ُخلا  ەانيطعُ  ام  دَي  اذكه  اخأ ؛ َلمتا 

.اهنم ةقثنملا  ةعشألا  مظاعتتو  اهيف  ةججأتملا  اّمحلا  كتو  ةؤرلا  عست 
يذلا قلألا  نوكس  اذكهف  هلاوز ، دع  ەآرم  مودف  هضاب ، ةعاصنب  اهقوفو  اران  محفلا  علطُ  امو 

ّيأ انل  بّسي  نل  روّنلا  اذه  ّلو  بالا ؛ َنآلا  هفنتك  يذلا  اندَسج  رهاظم  اروهقم  َنآلا  انوسك 
ةعلا نم  تقوجلا  كنت  حاورأ  تنا  .انجهبُي » ام  َّل  َلمتحتف  ىوقتس  دسجلا  ءاضعأ  ّنأل  قيض ،

امر : 
1170

تملا اهدسج  ةداعتسا  اهتبغر   َفْخَت  مل  ثح  ، 
1169

!« مآ  » لوق ةفهللا   نمو 
.ةّدأ َعُش 

ً
َصت  ْنأ  لق  ازع  اهيدل  نا  نَم  لو  اهئاآو  اهتاهمأ  لجأ  نم  ل  اهسفنأ  لجأ  نم  ال 

ٍقفأ نوك  ام  هشأ  عاعشإلا ، َمظتنم  لاجملا  قثبي   لق  نم  نملا  روّنلا  ٌفاضنم إ  ٌرون  اذوهو 
.أّوضتي

ادَ  ّقح ، َغو  اققح  اهآرم  انل  ودي  ةددج  ٌرَوص  ءاسملا  دعاصت  عم  ءامّسلا  مسرت   امو 
ألا

ُ
.َخ تقلحلا  َلّوح  فوطت  ًةددج  َرهاوج  حملأ  ُتأد  نأ 

ّ

! ناتاحلا يانيع  هلمتحت  ملف  جّجأتلا  ددشو  ائجافم  نا  َم  سدقلا ! حوّرلل  اصلاخ  اجهّوت  هل  ا 
اهب كسمُت  مل  لا  ىؤرلا  َكلت  اهكرتأ ب  ول  ّدوأ  ُثح  ماسبالاو  ةنتفلا  نم  ْتدَ   تاب  ّنلو 

.راذ

.
1171

عأ صالخلل  ٍلئوم  دسو إ  ومحم 
ً

ُتيفلأف  امهءاضَم  َيانيع  ْتداعتسا  ّمث 
.ُتقترا نأ 

ّ
َحضّتا   ةداعلا  اّمم   اجهو  اد  أ  يذلا  مجّنلل  جّجأتملا  كحّضلا  نمو 

امارإ اناق   ُتيدهأ  عيمجلا ، ىدل  ٌدحاو  َوه  يذلا  ناسللا  كلذ  امدختسمو  لق ، ّل  نمو 
.ددجلا هلضفل 

نأ َكلذ  لوبقلا ؛ لما  ْتظح  اهنأ  ُتمهف  امدنع  ُدع  يداؤف  ْتأده   ةحضّتلا  ةحفل  نكت  ملو 
: ف

َ
ُتفته ّفص  ناوجرألا   قلأ  ْترهظ   ىرخأ  اراونأ 

«!
1172

سمشلا اهتيأ  مَهنيلّمجُت  م  - »

اذكهف ، ، 
1173

ءامحلا َةح  ًةثم  ةغصو ، ةبك  ٍلَعُش  ةنادزم 
ً

َبطقلا ، ةّرجملا ب  ضْت  امو 
عالضألا ءاقتلا  عنص  اهب  لا  قوملا 

َّ
ةر ةمالعلا  مسرت  ةكوكملا  راونألا  كلت  تنا  خــــّملا ، بلق 

.
1174

ةرئاد ةعرألا 



اثم
ً

دجأ  ثح ال  عطّسلا  نم  بلّصلا  كلذ  َنا ع  حيسملاف  ةلِّخملا ، انهه  رحدت  راذ  ّنلو 
.هَقح هف 

اعطاس  حيسملا  ىري  امدنع  هلوق ، حلفأ   امِل ال  رذعس  حيسملا  ءارو  هَيلص  لمح  نَم  نأ  دب 
.ضابلا كاذ 

عطاقتت قلألا ، ةّق  لوجت  ٌراونأ  تنا  مدقلا  صمخأ  ّح  سأرلا  عأ  نمو  ىرخأ ، إ  عارذ  نم 
، ةأهلا لّدتم  ائطُمو ، اع  انحنمو ، امقتسم  ماسجألا  ءاه  انه  ىرن  امف  ضعلا : اهضع  زوجَو 

ناسإلا ەؤّيهي  يذلا  ّلظلا  زّزح  يذلا  روّنلا  نم  ّطخلا  كلذ  اّرحتم   َق ، ع  وأ  ٍلوط  ع 
اذع اننر  ةدودشملا  امهراتوأ  ٍقافو  لوغرألاو   راثيقلا  عنص  امو  اناحأ ؛ ه  امتحم  ٍقذحو  ٍةعاب 
كلذ لاثي   نا  كانه ، ودت   تنا  لا  راونألا  نم  اذكهف ، مغّنلا ، ّمُ  سل  نَم  ذأ 

ُ
ن ح  

.ءانغلا َّبتأ  ْنأ  َنود  لذجلا  َعقوأ   ٌنحل  بلّصلا 

ناتأت اتنا   
1175

!« ْثعنا و« ارفاظ » ْنك   » تراعلا ّنأل  ّولعلا  غلا  احدم  نا  كاذ  ّنأ  ُتمهفف 
.مهفَ َسلو  عمس  ٍناسإل  ام 

.ةنودللا ەذه  لْثم  وه  ٍقاثوب  قثوي  ام  ْق 
ً

ُتفرع  ام  نأ  امّس  الو  هل  ءانغلا  كلذ  رحسف 
امهُتؤر حــــُت  تللا  تلقملا  كنَت  ةنتف  نع  اغتي  ذإ 

ْ
ءاجالا  طرفم  ودي  ال  ّلعلو 

نأو
ّ

اعذل ، ّدشأ  ُعلا  امه   لامجلل  َّيحلا  مْتخلا  نيذه  ّنأ  َكردأ  نَم  ّنأ  َدب   ؛
1176

اوَبص
ةعتملاف لوقأ : ام  َقْدص  ىري  ذإ 

ْ
هنم ، ارذتعم  فن  ه  نيدأ  ام  رذع  ْنأ  هلف  ْتفتلأ ، مل  ـص  امهَ

.نأ  صت  ترن ، ام  ردق  تماد ، ام  ةَدعسملا  انه   َ ام  ةكراملا 



ةع ةّسماخلا  ةدوشألا 
.ادغاشا ةاح  .ادغاشا  عألا  ّدج  ةّحت  ّلتي  ناد  .ّواطلا  تمص  ـــملا  .خّ ءامس  )

(. ةمدقلا ةسرولف  حيدم  .ةلئاعلا  باسأ  ةرجش 
اهيف رهصني  لا  خلا  ةدارإ  ّنإ 

ةماقتسا حماّطلا  ّبحلا 

،
1177

ّلا ةدارإ  عَشجلا   رهصني  ام 
نّرلا بذعلا  راثيقلا  كلذ  َتوكّسلا ع  ِتضرف 

ةَراملا راتوألا  ةحاساو ع 
ً

.
1178

اطْسو اضق  ءامّسلا  د  اهجلاعت  لا 
ْدع

ً
ةمَعفم  ٍةلئسأ  نع  اهناذآ  ّمصت  فكف 

تمّصلا ْتعمجأ ع  لا  رهاوجلا  ەذه 
؟ اهلأسأ ْنأ  َةذاذل  بهتل 

ءاهتنا نود  ش  ْنأ  لدعلا  نِمل  َّنإ 

ةّحملا ەذه  لْثم  نم  دّرجتي  نَم 
.لوزت َءاشأ  ٍةّحم  ءارو  اضار 

، ةئداهلا ةّقنلا  تاومّسلا  قلت   امو 
، ةئجافم ةلعش 

ٌ
ىرخأ  ٍةهرب إ  نم 

، َتمهاس اتنا  تللا  نيعلا  ةذاج 
ً

اهعضوم ّغت  ةمجن 
ً

اهلاختو 

ةكولا نم  اذكهف ، مودت ؛ نإ ال 
ّ

اه ّمث  ، 
1179

عيض ء  هف ال  ْتعمتلا  يذلا  عضوملا  نأ  
ّ

ه الول 

ملو بلّصلا ؛ كلذ  لفسأ  ّح  انيم  ةّدتمملا  ذلا 
ّ

عار نم  َقلطنا  ٌمجن  ّرم  ، 
1180

كانه ةعطاّسلا 

لعتش رانب  نوك  ام  هشأ  ، 
1181

ةّعشملا ةقطنملا  َقخا  ل  هفالغ  نم  ةرهوجلا  ەذه  ُّصف  َّضفني 

قوثولا نكم  نا  ْنإ  معّنلا ، ةّنج  هَنبا   َحمل  امدنع  سسكنأ  حبش  َضفتنا  اذكه  رمرَم : َءارو 
ةاّوب ف 

ُ
ْتَحِت َكاوس  ْنَمِل  ةرماغلا ، ةّناّلا  ةَلا  َتنأ  نَم  ا  َللس د ، ا  ەآ  ، - » انماهلإ ةّر  ةراذ 

.
1182

»؟ ترم ءامّسلا 

ف ، 
1183

تيحاّنلا اتل  نم  ُتشهُد  دقلو  دّس  إ  ّيع  ُّتفتلاف  ةلعّشلا  كلت  ْتملت  اذكه 



.يدجَمو َودورف  َروغ  ّيع  سملأ  ُتنك  نأ 
ّ

دقتعأ  لعج  ٌكحض  عمتل  نا  اهييع 
مل ءاشأ  َكلت  وألا  اهتامل  إ  ْتفاضأ  عمّسلاو ، لا  نم   

ً
 ّ تنا  لا  حوّرلا  كلت  ّنإ  مث 

ّنأل ٍةرو ، نع  ل  ّع  ّختت  ْنأ  ٍةغر   نع  كاذ  ْنك  ملو  اقمع ؛ اهمال  نا  ام  طرفل  اهْمهفأ 
.نافلا لا  ِتاردق  زوج  نا  اهكفت 

انؤاذ هلع  ردتق  يذلا  ولعلا  كلذ  ّح  اهمال  لزنو  ةاهللا  ةفطاعلا  كلت  سوق  ْتخترا  امدنعو 
: َنا همهف  ُتردق ع  ام  لّوأ  ّنإف  ّيلا ،) )

: - َفاضأ ّمث  انأ »! لالس  ءانبأ  اذكه ع  َتمّعنت  نَم  ا  ثولاّثلاو  دَحألا  دحاولا  اهّيأ  َكل  َكروب  - »

فرع يذلا ال  مظعلا  رْفّسلا  ُتأرق  امدنع  ُتفرع  يذلا  دمألا ، لواطتملا   
1184

زعلا عجلا  ّنإ  »
لضفو َكجانأ  هنم  يذلا  روّنلا  اذه  َّب   ا  هفّطلُت  َتنأ  اذوه  ةدحاو ، ةطش 

ً
ەداوس  الو  هضاب 

.َحانج قهاّشلا  ناطلا  اذه  لجأ  نم  َكتّدم  لا   
1185

ەذه
ةسمخ

ٌ
ەانفرع ، نوكن  ْنإ  ام  دحاولا ، نم  علط  ام  لّوألا  دوجوملا  غلي ع  ككفت  ّنأ  َتنأ  ٌنمؤم 

.دشحلا اذه  ياوس   نم  َأ  ناحرف  انأ  َمل  الو  انأ  نم  لأس  نإف ال 
ّ

ك اذلو  ةتسو ؛
ٌ

كركف اهيف  جتي  لا  ةماجلا  نورظني إ  انه  انتاح    
1186

رالاو راغّصلاف  ٌّقحل ، كداقتعا  ّنو 
ذعأ

َ
َب  َّ ذحش  يذلا  كَراملا  ّبحلا  ةروص  لضفأ  َلمتكل  ْنلو  كفّتلا ؛ َتنأ  ع  ْنأ  لق 

كتدارإ نع  اعاجشو ، احرف ، اقثاو ، كتوص ، برعُلف  ةدم ، ىؤر  ُرهسأ   هف  يذلاو  باغِّرلا ،
!«. ءد يذ  ئدا  ةّهأتم 

ٌ
امهيلع  باجإف  كتبغر ، نع  ْحصفُلو 

.َحانج دارإل  ْتتنأ  ًةراشإ  ْتَمسر  ٍماسباو  ملتأ َ ْنأ  َلق  ْتَمِهف  دقلو  تاب  ُتردتساف إ 

نزولا منم  ٍّل  دنع  امهل  ، 
1187

وألا ةاواسملا  مل  ْتلجت  ْنأ  ذنم  ذلاو ،
ّ

ءا ةّحملا  ّنإ  : - » ُتأدف
ثح يواسّلا  نم   ِ اهترارحو  اهرونب  منم  َدحاولا  ِتهلأو  مْتلعشأ  لا  سمّشلا  نأ  َكلذ  هسفن ،

حانج ناعّتمتت  ال  نافلا  نحن  انيدل  ةفرعملاو  ةغرلا  ّنلو   
1188

ةاواسم ُّل  اهنود  ْقت 
مدع ٌرومغم   ّأ  رعشأ  نافلا ، نم  انأ  ذإ 

ْ
انأو ، خ ؛ َكلع  َتاهيه  يذلا  بّسلل  َكلذو  ئفاتم 

.ّيوبألا َحفلا  ركشأ  ەدحو  بلقلا  نمف  اذلو  ، 
1189

اذه ؤفاّتلا 

ةفرعمل هن  عبشُ  ْنأ  ، 
1190

ةرهوجلا ەذه  حُ  يذلا  ّعشملا  دجرَّلا  اذهّيأ  كوجرأل  نو 
ّ

«. كمسا
: اذكه هتباجإ  أدف 

َكتْأ َبهو  يذلا  كلذو   ؛
1191

كَرذج ُتنك  نإ 
ّ

راظتنالا ، ّح   ْتَحَرفأو  ّم  ًهعلاط  ةقرو 
ً

ا  - »
با وه  نإ 

ّ
ام رهْطملا ،] لج  نم   ] لّوألا زفإلا  لوح  رود  ماع  ةئم  نم  أ  ذنم 

ُ
يذلاو  هَمسا ،

.ددملا ەءانع  ةّيطلا  َكلامعأ  زِجوت  ْنأ  لدعلا  َنمف  اذلو  ، 
1192

عألا كّدجو 



تنا ، 
1193

ةعساّتلاو ةثلاّثلا  ةالصل  سارجألا  عقُت  لازت  ام  ثح  مدقلا ، اهروس  ةسرولف ، 
.ةّيحو ةفّشقتم 

ً
ٍمالس ، كاذموي  

نم َرظّنلا أ  رهبت  لا  ةمزحألا  الو  ةزّرطملا  باوثألا  ەذه  الو  دوقع ، الو  ناجت  اهيف ال  ىرُي  نك  مل 
.صخّشلا

دودح نازواجتي  انا  قادّصلا  الو  ّنسلا  ال  هنأل  اهاأ ، ُدع  فخُتِل  اهتدالو  تنبلا   تنا  ام 

نا  اّمع  فشكل   
1195

لاپادانراس ُدع  ءاج  نا  امو  ةلئاع ؛ ال  ٌلم  اهيف  نك  مل    ؛
1194

لوقعملا
.احاُم ةرجحلا 

ّولعلا هل   اقاس  َنا  املثم  يذلا   
1197

وتالشوأ ملَج  اقوبسم  ُدع   
1196

ولامِتنوم ْنك  مل 
.رادحنالا َكلذك   نوكسف 

هلطت ال  اّحم  اهتآرم  حراُت  هتجوزو  مظعلاو  دلجلا  نزم 
َّ

ار م   
1198

ب نوشنيلب  ُتأر 

ّنهتيأر مهؤاسو  ةنّطم ، ٍدولج غ  نوفتك   
1199

ويكڤ لآو  لآ ن  نم  اضع  ُتأرو  قيحاسملا ؛
.لزغملاو جَحْسملا  ماّدق 

اسرف  لجأ  نم  رَجهُت  ْتنا  ةدحاو  الو  انفدَم ، اهلن  نم  ةقثاو 
ً

تنا  ّنهنم  ل  تاظوظحملل ! ا 

.
1200

اهشارف
ءاآلا ًّوأ  سؤت  تنا  لا  ةجهللا  كلت  مادختسا  اهغص  ئّدهتو  دهملا  رهس ع  تنا  نهادحإ 

تااح اهــوذ  ع  صقت  تنا  هجحْسم ، نم  اهفوص  بحس  انَب  اهاوسو ،  ؛
1201

تاهمألاو
.امورو وَيفو  ةداورط 

سوتانشنش َمويلا  ەثُس  يذلا  هتاذ  بَجعلا  ناثُس   
1202

غناش
ّ

وأ  ولّراتلاس  وپال  ُهش  ناو 

.
1203

النروك وأ 
، َكلت ماقملا  ةوذعو  نمآلا  ّامجلا  شعلا  اذه  نطاوملل ،  ةئناهلا  ةلمجلا  ةاحلا  َكلت   

ُتعُدو احسم  ُت  مدقلا  منادمعم  و  ٍةمظع ، ٍتاخ  ْتَدون  دقو  مم  رونلا  ْترهظأ إ 

.
1204

دغاشا

هلمحت يذلا  مسإلا  أش  اذكه  أرما ؛ تءاج  ولا  يداو  نمو   ؛
1205

ولأ كلذكو  نا أ  وتنوروم 

.
1206

َتنأ

.يرثم هْتّ  ام  طرفل  هناسرف  َب  نّيع  دقلو   ؛
1207

دارنوك روطامإلا  ُتعت  مث 

.
1208

تاوبالا ةئيطخ  متلادع ، بعشلا  كلذ  بصتغ  اهمسا  لا  ناوقلا  َروج  َبراحأل  هُتعت 



نِمو ةثك ؛ احاورأ  اهتّبحم  ُلِذُت  لا  ملاعلا  ماهوأ  عيمج  نم  ءادرألا  موقلا  كئلوأ  َصلخ  َكانه 

 .«
1209

مالّسلا اذه  ُتلقأ إ  ةداهّشلا 



ةع ةسداّسلا  ةدوشألا 
ةجأ .هفلس  ع  ةلئسأ  حط  ناد  .ةلاّنلا  إ  هتْأ  ءامتنا  ناد  راختفإ  ـــملا  .خّ ءامس  )

( .اهراثدناو ةّسروفلا  تالئاعلا  راك  رادحناو  ناّسلا  طالتخا  ةسرولف : خــــرات  لوح  ادغاشا 
! لض ٍء  نم  مدلا  ةلان  ا  ِكل  ا 

ِك َنورختف  سانلا  عجت  ْنأف 
، ةحملا اندنع  ْفت  ثح  ضرألا  ع 

؛ ةتبلا اذه  َبجع   الف 
، اجاجوعا ةغرلا  فرعت  ثح ال  كانه  حف 

.
1210

ةمظعلا ِكنم  انأ  ُترعش  ِتاومسلا ، دصقأ  
ْقت ام  َناع  ٌةءاع  ِكنإ  اقح 

، موي دع  اموي  ن 
ُ

اهلِط مل  اذإف 
.هّصاقم نمزلا  اهلوح  َراد 

1211
« ْمتنأ  » امِدختسم ماللا  ُتأد 

اهاوس َلق  امور  اهْتّنَت  لا  ەذه 
، ەاوس نم  ّلقأ  اهبعش  اهاعار  لاو 

ْتَدو اّنع ، ةلزعنملا  تاب ، ْتكحضف 
1212

سطْعت تلعَج  لا  كلت  لْثم 
ڤَييغ

ْ
ر ىورُي  ام  اهْتبكترا  ٍةوفه  لّوأ  ىدل 

.فن نم  نوأف أ  الاع  وعفرتو  ةأرجلا  ەذه  ماللل  نوبهتل  منو  منإ أل  : - » ُتأدف
.ْني ْنأ  َنود  هحرف  لامتحا  نم  طتغل  ّح  يركف  حفلا  معفتل  ةثك  دفاور  ّنو 

لئوم نع  ومل  متلوفط  َدهع  ْتقفار  ماوعأ  ةّأو  انفالسأ  اونا  نَم  زعلا  َصأ  ا  وخأف 

«. ءاعألا سأ  هف  نوريدجلا  سانلا  نا  نَمو  دهعلا  كلذ  نا   ام   
1213

اّنحوي سّدقلا 
َحال امو  اءارطإ ؛ عامسِل  عطس  رونلا  كلذ  ُتأر  اذكهف  ٌلعتشم  ٌمحف  حــــلا  نم  ٍةّهب  ججأتي  امو 

: اذه ثدحلا  انناسل  ْنل ال  َّقرأو ، َبذعأ  ٍتوص  َلاق   امج ،
ً

َّيعل أ 

ەذه ْتّرم  ّواطلا ، َنآلا ب  لا   َأ  هف  ْتعَضو  يذلا  مويلا  ممل ح  ةراشلا  موي  ذنم  - »

.
1215

هَتمئاق دنع  اهران  ذُتل   
1214

ةرم َنامثو  ةئامسمخ 
ً

دسألا  جب  اهجب  ةلعّشلا 



مقاِس نوضكري   نَم  ةسداسلا  ةراحلا  غلي  هف  يذلا  عضوملا  يدادجأو   انأ  اندلُو 

.
1216

يونسلا
إ اوؤاج  نيأ  نمو  اونا  امع  ماللا  تمصلا ال  نُسحل  هنإف  يدادجأ : نع  تامللا  ەذه  كِفكتلو 

.
1217

انه

،
1218

نادمعملاو َسرام  لاثمت )]  ] ب حالسلا  لمحل  حلاص  دهعلا  كلذ  كانه   اونا  نم  ل 
.احلا بعشلا  سمُخ  اونا 

دأ اونا   ، 
1219

يغفو ودلاتشو  ما  نم  تآلا  َمويلا  نوطلتخ  نيذلا  ناّسلا  نلو 
.حا ٍمد  نم  مهيّيفَرح 

وزتولاغ مموخت  ددحتت  ْنأو  مل  اناج  ُتركذ  نيذلا  ءالؤه  نوك  ْنأ  نُسْحَ  م  ەآ 

يذلا  
1221

انْسو رّلا  نويلوغأ  ةنوفع  اودّكتتف  ةنيدملا  اونوك   ْنأ  َلد  ، 
1220

وناستو

.
1222

بهّنلا لجأ  نم  هَنيع  َنآلا  نم  بّرد 

نإف اهنبا ، ءازب  ٍّمأ  انونح  ل   
1223

ةساق ةّار 
ً

قل  نكت  مل  ملاعلا  اداسف   ألا  ةصعلا  نأ  ولو 
ەدج نا  ثح  نوفمس  إ  دوعس  نا  ارجاتو  افا  لمع  راصو  اسرولف  راص  يذلا  كلذ 

ةسنك ش   لآ  َلو  نوك ، لآ  يدأ  لازت  ام  ولرومنوم  تنالو  ، 
1224

هتالوج موق 

.
1225

يداو غ نولازي   ام  اونا  امر  نولدووبلاو  ةغصلا ، وأ 
نو ماعطلا ؛ لفان  ملإ  ةسلا  وه  ام  ةنيدملا ، لا   عبنم  امود  وه  ناّسلا  طالتخا  ّنأ  كلذ 

ٍفويس نم  َأو  َلضفأ  الاغ  عطَقل  ادحو  افس  نو  عألا ، لَمحلا  َلق  راهنيل  عأ  اروث 
.ةسمخ

ودي نلف  الاغْسيسو ، ويك  امهَراثآ  اوفقت  فكو  هلإ  اتلآ  امو   
1226

الغاسروأو ول  َتأر  ولف 
.اهتياهن اضأ  ندملل   ماد  ام  تالئاعلا  ردحنت  فك  عمس  ْنأ  اغ  الو  اعجاف  كل 

، ط
ً

رّمع  امم  اهنم  ضعلا  ءازب  خ  اذه  ّنل  ْمتنأ ، ملْثم  تومت ، ْنأ  اهل  رَّدقم  مئاشأ  عيمج 
.رامعألا  َ ٌةصقو 

عم َردقلا  َلعف  اذكهف  عاطقنا ، نود  اهيفختو  اوشلا  نع  ءامّسلاو  رمقلا  تارود  فشكت  امو 
ىرجم مهاركذ   ْتوطنا  نمم  ةنيدملا  لهأ  راك  ضع  نع  لوقأس  ام  َكْنَشهد  الف  ةسرولف :

.نامزألا
مهعمجو بلأ ، لآو  امروأ  لآو  غ  لآو  يلف  لآو  يلتا  لآو  وأ  لآ  تأر  دقل 

.
1227

نولوؤي طوقسلا  إ  نوقومرم ، نونطاوم 
نيدرأ لف  يينادلوس  لف  ارآ ، لآ  ناس إ 

ً
لآ  نم  نوقع ، مه  ام  ردق  ٌراك  مه  نَم  ُتأرو 



.
1228

سوب لف 
قارغب دّدهُتل  ّح  لمحلا  ع  لقثت  ٍةددج  ةناخ  رازوأ  ةظحللا  ەذه  لّمحملا   بالا  َبرقو 

مسا ُدع  امف  اولمح  نَم  عيمجو  ودغ  تنولا  رّدحتي  مهنمو  ايڤار  لآ  فق  نا  مكرم ،

.
1229

مظعلا وشنيلب 
لّثمتملا  مهراعش  لق  نم  وياغلاغ  لآل  ناو  ندملا ، محُت  َفك  نوفرع  ُلق  نم  اس  لهأ  نا 

.
1230

ةّهذملا ةنامرلاو  فسلا  براش 

لآو ورا  لآو  نافف  لآو  ويج  لآو  ياس  لآ  كلذكو  ، 
1231

امظع لق  نم  ڤلا  ط  نا 

.
1232

حلِملا عاص  نم  جخ 
ً

نورّمح  نولازي  ام  نَمو  اغ ،
لق نم  اونا  وغرآ  لاو  ييس  لآو  ن ،

ً
لق  نم  نا  وفلا  لآ  هنم  دلو  يذلا  رذجلاو 

.بصانملا بك  نولغش 

دجملا  ةسرولفل  دوعت  تنا   
1233

ةّبهذلا تاّلاو  مهؤالخ ! مهْتَمزه  نم  ُتأر  فك  ەاّوأ 
.رثملا عيمج 

ةلصفلاو  ؛
1234

ةلِدارلا عمْجم  لالتحا  اونمَس  متسنك  ْترغَش  امل  نيذلا  َكئلوأ  ءاآ  َنا  َكلذكو 

وأ هانأ  نع  اهل  فشك  نم  َمامأ  أدهت  لمحلاو  برهي  نَم  ءارو   
1235

ّنتلا حبصت  لا  ةسرطغتملا 
ٍثعاب حبصُ  ْنأ  اثك  وتانود  تروأ  َملآ  ءاعَضو  سانأ  نم  روهظلا  ُلق  نم  ْتأد  ْتنا  هتّ ، نع 

.
1236

مهَبق ەرهص  نم 
.ناعألا نم  نو 

ْ
وتاغاف ادوج  نا  لق  نمو  وَيف ، قوس  نم  َلزن  دق  واساك  نا  ُلق  نم 

ّدمتس نا  با  جلن ع  اّنك  غصلا  روّسلا  إف  اقح : نا  ْنو  قيدصّتلا  ذعتي ع 
ّ

ر ائش  لوقأسو 

.
1237

الا لهأ  نم  هَمسا 
موي ەدجمِو   همسا  لَفتحُ  يذلا  مظعلا  نورالا  راعش  لمجلا  راعّشلا  نولمح  نَم  عيمجو 

إ فاضأ  نَم  ّنأ  عم  اذه   ؛
1238

هتازاتماو سرافلا  ةتر  مويلا  كلذ  نولاني  نا  ساموت ، سّدقلا 

.
1239

بعّشلا طلتخ  نأ  مويلا  رثْؤي  ازطت  ەراعش 
ْلقتس مل  ول  أدهأ  نوكتس  وغروبلا  ةراح  تناو  انه ؛ ُلق  نم  يترومإ  لآو  ّوتلاوغ  لآ  نا 

.
1240

ددجلا اهناج 

منم نثلا  َلتق  يذلا  لداعلا  بضغلا  نم  ٍثعاب  ، 
1241

ةرمهنملا معومد  ثعا  لا   ةْألاو 
.اهؤافلحو دَّجَمُت ،  ْتنا  ادح  ةئناهلا  متاحل  َعضوو 



نوثك ازح  نا  غلا ! ةحصنب  اعوفدم  اهتطخ  نم  ْبرهت  مل  َكتيل  ، 
1242

نوملدنووب ا  ەاّوأ 

.ةّرم لّوأل  ةنيدملا  َتئج إ  امدنع   
1243

امإلا جاومأل  كملسأ  ّنا هللا  ول  نودَعسُس 
 



ةع ةعاّسلا  ةدوشألا 
( .ماللا ي  ةّمهملا.رعاّشلا : نم  ادغاشا : ةءوبن  .هلقتسم  قِلق ع  ناد  ـــملا  .خّ ءامس  )

دأتيل يمل  ءاج إ  املثم 
يذلا َكلذ  هنع  اعئاش  نا  اّمم 

؛
1244

ءانبألا ءاآلا ع  ةوسق  بِّسُ  َحب  ام 
ودأ ُتنك  اذكهو  فن ، انأ  ُتنك  اذكهف 

1245
ةكراملا ةلعّشللو  تابِل 
.اهعقوم ملتل  ْتّغ  لا 

ْرِهظُتلف جراخلا  إ  : - » دس ْتأدف 
قثبت اهلعجتلو  َكتبغر  ةلعش 

َ

؛ كلخاود ِةغمد  ةموسوم 
ً

انفراعم َدت  ال ل 
ملعتت ْنأ  لجأ  نم  ل  َكمال ،

«. بف  
َ

َكَقس ِلو  كشطع ، لوقت  ْنأ 

متل نإ 
ّ

ك وقل ، ازع   
1246

ارذج ا  - »
ضرألا ءانبأ  كردُ  امو  ُعلا ، إ 

، تجرفنم تواز  ّمض  اثلثم ال  ّنأ  ُلا  غلاب 
َّرعلا كرظن  كسمُ  اذكهف 

ةطقنلا َكعلطتب إ  نوك ، ْنأ  لق 
؛ اهيف ِةنمزألا  عيمج  ةاحلا 

ويلجرڤ ةحص 
َ

ُتنك  امدنع 
حاورألا ُرّهّطَت  ثح  لجلا  دادتما  ع 

، تّيملا ملاع  زان  
ً

وأ 
ةمداقلا َاح  نع  َلق  

ارأ عم أ   
1247

َّع لِقثُت  ءاشأ 
.رادقألا تا  اعنم ع 



ّلقأ ّلظ  قوتملا 
َّ

ع مهّسلا  نأ  كلذ  ّإ ؛ س  ظح  يأ  ُتعمس  ام  اذإ  ةّضْرم  بغر  نوكتسف  هلعو 
يذ ف  تاب  هْتبلط  امو  َلّوألا ، ّمل  يذلا  روّنلا  اطاخُم  تملت  اذكه  .ەغ » نم  ًءاضم 

.اهنع ُباقّنلا  ٌحازُم  بغر 
يذلا لَمح هللا  حَبذُ  نأ  َلق  سمألا  اهيف  نوطّختي  محلا  سانلا  نا  لا  ةروادملا  َكلت  نودو 

ىوتحملا ّيوبألا ، ّبحلا  كلذ  باجأ  سوملم  ٍباطخو  ٍةحضاو  ٍتامل  ل  ذلا ،
ّ

بون لسغ 
: هكحض رظّنلل   فوشكملاو 

رطاخ هللا؛ هلما   ٌموسرم  ، 
1248

متاعوضوم فد  ِتاحفص  مدل  ىّدعتي  يذلا ال  َُّرَعلا  - »
لا علا  راّتلا   ردحنملا   براقلا  هسك  ال  املثم  ةروّلا  عم  هف  بسك  ال  نأ 

ّ
ه َدب 

أّهتي يذلا  نمّزلا  أ  َّيع  إف  ُبذعلا ، نغرألا  ُنحل  ذألا 
ُ

ن أ إ  امف  انه ، نمو  .اهيف  وه  سكعني 
.كل

.ةسرولف َتنأ  رداغتس  ةساقلا ، ةثبخلا   
1249

هتبار نم  ٍبس  انثأ ، نم  سوتيلويه  َجخ  امف 
َّل حيسملا  رَجاتُي  امثيح  بق  امع  هنولانس  ه  نوركف  نَمو  لق ، نم  ه  رَفُ  امو  دارُي  ام  اذه 

.
1250

موي
لا ةققحلل  دهشس  ماقتنالا  ّنلو  هلع ، ىدتعملا  أطخلا إ  سانلا  ةعاشإ  وزعتس  ِةداعلا  امو  

ەدّدس يذلا  مهّسلا  وه  اذهو  ، 
1251

ٍةّحم عأ  هضحمتو  كَدنع ، ٌزع  وه  ْنَم  َّل  َعَدتس  .هحُت 
.ءد يذ  ئدا  نملا  سوق 

.هلوزنو غلا  ملس  ُدوعص  سع  وه  مو  غلا ، ُخ  ةحولملا  ُعذال  وه  م  ّسحُتسو 

؛
1252

يداولا كلذ  اهاّو   طقسَس  لا  ءاقمحلاو  ةئّسلا  ةقفّرلا  وه  كفتك أ  لقثُس ع  امو 
، راعلا نم  اهنبج  ّرمحَس  بق  اّمع  ْنلو  ءادعلا ، َكصانس  ةرفاو ، ةنونجم  ةدحاج ، اهل  ةقفر 

.َتنأ َ ال 

.
1253

اح َكدرفم  َتلش  نأ 
ّ

ك مج 
ً

نا  م  ىسو  اهَتّيمهب  اهلامعأ  تثُس 

.
1254

جاردألا كراملا ع  َرئاطلا  لماحلا  مظعلا  ّيدراموللا  ةثامد 
ُ

ذالمو 
َ

ك َلّوألا  كأجلم  نوكسو 
.ءطلا غلاب  ەاوِس  ىدل  أ  ام  جاع 

ً
أس  امنب  لّنلاو  َبلطلا  نمو  نانح  ِتارظن  كلع  لُس 

هلاعِف عيمج  عبطتس  لا  كلت  دوعّسلا  ةمجن  َمسو  ةدالولا  ذنم 
ُ

َلمح  يذلا  كلذ  تلتس  ەَدنع 

.
1255

ةمظعلا
؛ تاونس عس  َغ  هلوح  ُدع  ْردت  مل  تارادملا  ەذه  ّنأ  كلذ  هّنس ، ةثادحِل  ُدع  هلإ  ساّنلا  ِتفتلت  مل 

ذلا
ّ

به هئاردزا  اهقلأ  َوه  هلئاضف  قلطُتس  ، 
1256

مظعلا يه  ّوكساغلا  عدخ  ْنأ  َلق  ْنلو 
.باعتألاو



.نُسلألا سرُخ  هئازب  اولظ  ْنأ  اوردق  نل  مهسفنأ  ەءادعأ  ّنأ  ّح  هل ، َفاعالا  ەؤاخس  لسو 
.نيذاّحشلاو ءاثألا  ط  ّغتو  ىرخأ ، ًةاح  نوثك  لس  ەد  ع  هلاضفأو ؛ ه  ْقِثَتلف 

نَم ّح  قدص 
ّ

اه نل  ىرخأ  ءاشأ  َقطن  ّمث  اهلقت ،» ْنلو ال  كتراذ  َنساحملا   ەذه  هنع  ظفحا 
.اهودهش

كلع اهيفخت  ْتحرب  ام  لا  كاألا  يذ  ه ؛  كل  اوأّت  ام  سفت  اذَوه  ُّب ، ْيأ  : - » فاضأ ّمث 
.ةللق كالفألل  ٌتارود 

امدنعو .مهتناخ » ةقع  نم  دَعأ  نمّزلا  ِمداق  ّطخْنت   ف 
َ

كتاح كنطو ، ءانبأ  كلذ  عم  َّندسحت  ال 
، هُتحأ انأ  ُتنك  يذلا  جيسّلا  ةادّسلاو   ةمحللا  ِتلمأ  نأ 

ّ
اه نع  اهتوكس  ةكراملا  حوّرلا  ِتفشك 

: ّبحُو ٍةماقتسا  دو  ىري  ٍدحأ  َحْصُت  لاني  ْنأ  ّكشلا  َطسو  بغري  ْنم  ُتأد 
نا ْنَم  ع  اهلامتحا  ّقش  ةواّلا  ةغلا  ة 

ً
هّجويل   يوحن  ّبخ  نمّزلا  ّنأ  ەاتبأ ، ىرأ ، - »

خأ َياسعف ال  يدنع ، ّزعألا  دللا  ُتدقف  ام  اذإف  طاتحأ  ْنأ  يف  هلعو  ەغ ؛ نم  َأ  اضَّرعم 

.
1257

يرعش تابأ  ساّنلا 
انيع ةلمجلا  هتورذ  نم  ْتعفر  يذلا  لجلا  َللخو  ءاهتنا  ال  ٌرم  وه  يذلا  ملاعلا  َْع  لفسألا ،  

دنع أ اهل  نال  اهُتور  ّا  ول  ءاشأ  ُتملعت  رخآ ، رون  رون إ  نم  ءامّسلا ، َْع  ّمث  ، 
1258

دّس
يذلا كئلوأ  ب  َتومأ  ْنأ  خأ  انأف  قحلل ، َلِجَولا  َبحاّصلا  ُتنك  اذو  ضماح ؛ ٌقاذم  قلخلا 
َكانه هتيقتلا  يذلا  َيك  هف  مسبي  نا  يذلا  روّنلا  َقِفط  ّمث  .دوهعلا » ەذه  ةمدق "

ً
 " نوعدَس

: َلاق  ّمث  سمّشلا ، ةّعشأ  َطسو  ةّبهذ  ةآرم  ءدلا  قلتأ  
، َكلذ عمو  .ةعاذللا  ددش  كمال  دجس  نخآلا ، ةئيطخ  وأ  هتيطخ  هلع  َغملا  ولا  ّنإ  - »

اهباصأ امثيح  اهَسفن  ّكحت  ساّنلا  ارات  اهلما ، َكتؤر  روّنلا  إ  ْرِهظُتلو  ٍبذك ، ّل  نم  ْدّرجتتلف 
ةاحلل همضه ، ّمتَي  ْنإ  امو  ُدعَ ، نم  كيَسف  ٍقاذم ، لّوأ  ىدل  ارم  ءدلا  كمال   نا  اذإف  .بَرجلا 
ةسانم

ٌ
ەذه  امو  ةلاعلا ؛ ذلا 

ّ
ىر بت  ام  ىوقأ  بت  لا  حــــّلا  لْثم  َكتخ  ف 

ْ
ُدغَتل .اتوق 

ّإ باذعلا ، ةواه  لجلا و  ِفراشم  عو  تارادملا ، ەذه  َتعِلطأ   ْنكت  مل  اذو  .ةلض  فّلل 
ەُرذج ٍلَثم  ِءازب  هنامإ  زّزع  الو  قوتي 

ّ
ف عمتسملا ال  رطاخ  ّنألف  عئاذ ، ٌتص  مهل  نَم  حاورأ  ع 

« .ةعطاس ٍةّجح غ  مامأ  الو  ّخم ، وأ  ٌلوهجم 
 



ةع ثلا 
ّ

ةنما ةدوشألا 
ةّحسملاو ةّدوهيلا  لاطأ  نامإلا : نع  اضاح  راحملا  حاورأ  .تاب  ءاهب  .خــــّملا  ءامس  )

.محالملا ناسرفو 
.ءاقتألاو لداعلا  حاورأ  ثح  يشُملا ، ءامس  ةسداّسلا : ءامّسلا  دوعّصلا إ 

ةراع متتخ  يذلا   M لا ـ فرح  .ةلادعلا  ةراع  عنصتو  ةّدجأ  فورح  ةئيه  رفاضتت   ةلعش  فلأ 
( .تاوبالا لخُ  عــــقت   

َ. ّمث إ  قبنز ، ةرهز  لّوحتي إ  ةلادعلا 
ةدعّسلا ةآرملا  كلت  ْتحار  ّمث 

يركف ُقّوذتأ  ُتحر  انأو  اهركف  ُئرمتس 
؛ ّرملا ولحلا  اجزام 

دوقت إ هللا: ْتنا  لا  ةدّسلا  تلاقف 
ْدِقتعتلو ككفت  ّْغتِل  - »

« .ءاطخألا عيمج  فّفخ  نَم  َبرق  نأ 
ّ

قشاعلا توّصلا  ُّتفتلاف إ 

ذئنآ هُتيأر  يذلا  ّبحلاو  وَع : ّلا   ەذهل 
؛ ريدَقِ هلوق  انأ ع  ام   ّ تكراملا ، نيَعلا   

لوقأ ْنأ  ُبسحف  ردقأ  ةهينهلا  كلت  نع 
اهيلإ رظّنلا  فطاع  ّنإ 

، ىرخأ ٍةغر  ّل  نم  ْترّرحت 
ةّدألا ةعتملا  ْترحَس  ام  طرفِل 

، تاب َيع  نم  ٍةروادم  ال  ةرداّصلا 
.نتافلا اهاّحم  نم  ةرمهنملا  ةّعشألا 

: ْتلاق  ٍةماسبا  رونب  ْترهق  امدعو 
اناحأ ضرألا  ىرن ع  امو  .امهدحو » َّيع  سودرفلا   ف 

َ
ام عمّسلا ، فهرأو  كسفن  َلوح  ْرُد  - »

ةلعّشلا جّهوت  اذكهف   اهلما ، حوّرلا  فنتك  ثح  ابك  نا  ْنإ  رظّنلا  مسري   وهو  َروعّشلا 
.ىرخأ ٍتاهينه  ملت  ْنأ  اهتبغر   انأ  ُتكردأ  اهيلإ ، ُّتفتلا  لا  ةكراملا 

الو دألا  إ  رمثُتو  اهتورذ  نم  ةاحلا  ّلتت  لا  ةرجّشلا  نم  ەذه  ةسماخلا  ةترملا   : - » ْتأدو

عئاذ ٍتص  ةّظحم 
ً

ءامّسلا  رت إ  ْنأ  َلق  ْتنا  ٌحاورأ  ةءانهلا  شعت   ، 
1259

اهقاروأ نم  دّرجتت 
.ماهلإ ةّر  ّل  اهب  ىتل  ّح 



ُتأرو .ةعُملا » ەرانب  مامغلا  قخ  يذلا  قلا  َلثم  مهيّمسأ  نَم  ّرمَس  بلّصلا : عُفأ  إ  ْرظنأ 

ارّخأتم لوقلا   َ ادَ  ّح  همسا  ن 
ُ

َقط ْنإ  امو  ، 
1260

عشوهي مسا  لمح  ارون  بلّصلا  كّرحتي ع 
.لعِفلا نع 

َكلذ كّرحم  نا  حفلاو  ٍنارود ، كّرحتي   َرخآ  ارون  ّتأر   
1261

لّنلا ّاملا  مسا  َتحت  ّمث 
.فورذخلا

ارقص ءامّسلا  عبن   ام  نَخآ  نثا  ٍەانا  يانيع  ْتعات  نالورو ، ناملراش  َسا  تحت  ّمث ،
.قلحُ

1262
ودراونرو وميلغغ  بلّصلا  كلذ  ّيع إ  َبذتجا  ّمث 

.
1264

راسغ ورو   
1263

اورفدوغ قوّدلاو 
كئلوأ ب   َ ْتنا  ٍناّنف  َّيأ  ملت  تنا  لا  ُحوّرلا  َْترأ  ىرخألا ، راونألا  َطسو  كّرحتلا  ّمث ،

.ّوامّسلا ّنغملا 
لْثم ناقلتأت  اهييع  ُتأرف  ءامإلا ؛ وأ  ٍتامل  َع  جاو  تاب  أرقأل   ملا  ةحان 

َ
ُّتفتلاو 

.ضرألا اهل ع  نا  يذلا  اهلامجو  َرخأ  ٍلامج  َّل  اقوفتل  ّح  ةّملا  كلت  لْثمو  ءافّصلا  كلذ 
، موي دع  اموي  هدل  مظاعتي  ةلضفلا  ّسح  ّنأ  نَسحلا  هعص  هحرف  دادزا  نم  ءرملا  كردُ  امو 

ةزجعملا ەذه  ُتأر  امدنع  ءامّسلا ، عم  هتاذ  ناوألا  ْتعسّا   دق  اوط  سوق  ّنأ  ُتكردأ  اذكهف 
.ةحرفلا

ةرمُح اهاّحم  نع  لوزت  امَدع  تقولا  نم  ٍللق  اهَتنحس  ةَلا  ُءاضبلا  ُةدّسلا  عجس  امو 

ٍذئنآ لقتسا  يذلا  ، 
1265

لدتعملا سداّسلا  ِمجّنلا  ُةواقن  ُّتفتلا  امدنع  نا  
ْ

ْتلج اذكهف  لَجخلا ،
.هفاطعأ  

.انتغل َفورح  يرظانل  مسري  وهو  ّوجلا  رمغ  يذلا  ّبحلا  ؤلألت  ُتأر  كاذ   
1266

يشملا لعشم   
اروطو  َرئاود  ًةرات   ّفطصت  ددجلا ف  اهتوُق  افتحا 

ً
َقّفصت  لو  رهّنلا  نم  رويطلا  قثبت  امو 

رخأ اروطو   I اروطو  D ًةرات صتو  روّنلا  فوطت   دشُت و  ةكرام  ٌتاقولخم  ْتنا  اذكهف  فوفر ،

.
1267

اهتالكش   L
لق

ً
قوتت 

ّ
ف ف  تامالعلا ، ەذه  نم  ًةدحاو  حبصُت  ذإ 

ْ
ّمث  لمت ؛ اهئانغ  عاقإ  ءدلا ع  تنا  

.توكّسلا مزلتو 

ِكاّو امهب  دوجت  َو  دجملاو ، لطلا  رمعلا  حاورألا  نيدوجت ع  نَم  ا  ، 
1268

ةّهلإلا ةزاغل  ا 
: يركف ةلثام  

ٌ
ام   اهرَوص  َمسرأ  نأ  نم  نكمتأل  ِكرون  نم  عأ  كلامو ، ٍنُدم  ع 

.
1269

ةصقلا تابألا  ەذه  َكناطلس   ُدَْيلو 



. ترهظ  ام  َفرحألا  ُتنّود  دقلو  ٍذئنآ ، ْتنا  تماصو  ٍتئاص  افرح ب  ثالثو  ةسمخ 
ً

ّنإ 
ةخألا ِتناو  مسّرلا ، نم  ْترهظ  لا  وألا  لاعفألاو  ءامسألا  ەذه   ماْيسوج ،» يجلد  »

.
1270

« ماّت ستادوج   : » َ

.ةمّعطم ذلا 
ّ

به ةّضف 
ً

يشملا  اد  ّح  سماخلا  ظفللا   M َلخاد ةمظتنم  اعمج  ْتق  ث 
ّ

م
.اهبذج يذلا  خلا  ةّنغم 

ً
اهيف  لتسو   M لا ـ ةورذ  ّطحت ع  ىرخأ و  احاورأ  ُتأرو 

ةءارق ءاهلُلا  معزي  اهــو  اهــن ، ذإ 
ْ

ٍةلعتشم  ٍةوذج  نم  علطت  تاراّلا  فالآ  لعجن  ام  ّمث 

ع اعافترا ، ّلقأ  رخآلا  ضعلاو  الاع  اهضع  دعاّصت  ْتحار  ةلعش  فلأ  ْتعلط  اذكهف  ، 
1271

لأفلا
نالشي هَقنعو   

َ
سأر  ُتأر  اهنم ، ٌّل  اهنام  ْتّرقتسا   امدنع  ّمث  اهبهلت ؛ لا  سمّشلا  ىوه 

.ةزيامتملا لَعّشلا  كلت  نم 
ةعناصلا

َ
َةردقلا  يدهَت  ەاركذو  هسفن ، ذاتسأ  وه  ل  ذاتسأ ، إ  ٍةجاح  كانه  يذلا  ماسّرلا  ام 

.
1272

شاشعألل
كلذ اولمأ  ٍةففخ  ٍةكرح  قبنز ، َةرهز   M لا ـ مهلكشل   ءادَعس  اود  نيذلا  نورَخآلا  نوّواطلاو 

.مسّرلا
لا ءامّسلا  ەذهل  ٌرثأ  ّإ  ْنإ   انتلادع  ّنأ  ْتتثأ   ةنتافلا  رهاوجلا  نم  م  قئاّشلا ، مجّنلا  اهّيأ 

!
1273

َتنأ اهرِهوَجُت 
جخت هنم  يذلا  عضوملل  هّنت  ْنأ  كناطلسو  كتكرح  ال  رُدص  هنم  يذلا  لقعلل  عّتأ  انأف  اذلو 

اذه ىُو   عاُي  ام  هَضغ ع  ىرخأ  ًةّرم  َطلسُل   ؛
1274

كعاعشإ ركعت ع  لا  ةنْخّدلا  ەذه 
.تاآلاو ةداهّشلا  هناطح  ةّبملا  لهلا 

ةلوثمألا بس  نولاض  ضرألا  ع  مه  نَم  لجأ  نم  اولص  الأ  لّمأتأ ، لا  ءامّسلا  ەذه  َناسرف  ا 
! ةئّّسلا

هعنم ال  يذلا  َفغّرلا  كاذ  نمو  اذه  نم  اهعانا  َمويلاو  فّسلا ، براحت  ساّنلا  تنا  سمألا 
.ادأ ٍدحأ  نع  بألا 

لا ةمْرلا  لجأ  نم  اتام  نيذللا  سلوو  سرط  ّنأ  ْركف  ، 
1275

وحمتل ّإ  ّطخت  نَم ال  ا  َتنأ  ْنلو 
.ّيح احرب  ام  اهمّطحُت 

ِلعف َدهشسا  يذلاو  ادحو  َشعلا  َرثأ  يذلا  كلذ  كّسمتلا  َنِمل  ّإ  : - » لوقت ْنأ  ّكش  الو  ردقت 

«.
1276

ولو دُ  نَم  الو  داّصلا  فرعأ  ثح ال  ةصقر ،
 



ةع ةعساتلا  ةدوشألا 
بهذم .روغ  نم  هل  ّسُ  ّلإلا ال  لدعلا  ّلا : ةاجإ  .ناد  كوكش  .ملتي  َّلا  .يشُملا  ءامس  )

( .اوروأ كولم  ةساسخ  .صالخلا 
َّيعل ِنامسري  نادورفملا  ناحانجلا  نا 

ةعمتجملا حاورألا  تنا  لا  ةرحاّسلا  ةروّصلا 

؛
1277

ذذللا اهعاتمتسا  اهعنصت  
ةغص ٍةتوقاك  ودت  تنا  ةدحاو  ّل 

سمّشلا ةّعشأ  نم  ٌطخ  اهيف  جّجأتي 
.ّيع اهقلأ   سكعل  ّح  ٌبهال 

هلق مل  نآلا  ُفصأس  امو 
، دادم هّطخ  الو  ُلق  نم  ٌتوص 

.ٌّطق ةلَّخم 
ٌ

هْترّوصت  الو 
ملتي راقنملا  ُتعمسو  ُتأر  ُتمد  ام 

« انأ و« «  » توّصلا كلذ  ّنرو  

.
1278

« ُنحن  » و انل »  » ركفلا مسري   امثيح 
ُتكرت ةغّرلا ؛ هلن  نكم  يذلا ال  دجملا  اذه  إ  انه  ُتعِفُر  دقف  اقتو  داع 

ً
ُتنك  نأل 

ّ
: - » أد

اوعّي ْنأ  نود  نم  اهنوحدتم  ءاثبخلا  نم  كانه  مه  نَم  ّنأ  ّح  ةنسح  ىركذ  ضرألا  ع 

ردص نا  هل  ّبحلا  كلذ  ف 
َ

نم ٍةددع ، ٍتارمج  نم  ةدحاو  ٍةرارح  َسَحُ  املثمو  .« 
1279

ةلوثمألا
.دحاو ٌتوص  مسّرلا  كلذ  نم 

، ءاعمج كروطع  ٍدحاو  رطع  نهظُت    نَم  ا  ةمئاّدلا ، ةداعّسلل  ةّدم  اراهزأ  ا  : - » ُتلقف
.ءاذغ ّيأ  ضرألا  دجأ ع  ط ال 

ً
عجلا  َّع   يذلا أ  بلا  َموّصلا  ِكنم  تاحفَنِب  قوأ 

.باجح نود  نم  جتت  اضأ  متآرمل   اهّنلو  رخآ ، ٍتولم  ىأرمتت   ءامّسلا  ةلادع  ّنأ  ملعأ 
« .مًدقلا لغوم   ٌعج  ّيدل  وه  يذلا  ّكشلا  اذه  وه  ام  نوردَتو  ءاغصإلل ؛ أّهتأ  ٍةانع  ّيأ  نوملعت 

اذكهف هَنسُح ، اِدُمو  هتبغر  نع  اعُم  هحانج ، قفخو  سأّرلا  كّرحو  هتعْق  نم  ٌرقص  جخ  امو 
.كانه نوطتغ  نَم  اهفرع  ٍناغأ  حف هللا ، حئادم  نم  جسملا  راعّشلا  كلذ  جالتخا  ُتأر إ 

ْنأ ردق  ال  جتملاو ، اخلا  َّم  اهلخاد  و  انّدلا ، موخت  ەراجرف  َمسر  يذلا  اذه  ّنإ  : - » أد ّمث 

.
1280

ءاهتنا نود  نم  ضف  ِةلاح  هتمل   نأ ت  َنود  هل  َنولا  هناطلس  غمد 



ذإ
ْ
 
1281

ُخأ ُدع  وهو  طقس  يذلاو  عفرألا ، قولخملا  وه  نا  يذلا  نّكتملا  لّوأ  كلذ  ٌللد ع 
يذلا انتملا  خلا غ  اذهل  ٌةغص  ةنآ 

ٌ
وه  دودحم  ٍناك  ّل  ّنأ  َنا  انه  نم  روّنلا ؛ راظتنا  أش  مل 

.هِسْفن ىوس  ساق  نم  فرع  ال 
، ءاشألا عيمج  ّثنملا   لقعلا  تاعاعش  نم  ال غ ، ٌدحاو ، ةروّلا  وه  يذلا  م  ّنإف  هلعو ،

.َوه هل  ىءاي  اّمم  ّدعأ  ْنأ ي  نع  هقلاخ  َزجعل  ةافلا  هف  ام  اق  هتعبط  سل 
عو رحلا ، قامعأ  علا إ  ذفنت  ام ال  ّيدألا  لدعلا  ذفنت إ  مملاعل ال  ةاطعملا  ةؤرلاف  اذلو 
هقمع ّنلو  هف ، اهنأ  عم  رحلا ، ضرع  عاقلا   ةؤر  نع  زجعت  َف  ءاّشلا  قمع  ُت  اهنوك 

.اهنع هفخ 
ُّلظ ّإ  وه  ْنإ  ەادع  ام  ُّلو  ٍء ، نم  ەركع  ال  يذلاو  ةواقّنلا ، غلالا  ّيوامّسلا  روّنلا  ّإ  َرون  ال 

.
1282

هُّمس  وأ  مدسج 
؛ ةلئسألا نم  هنأش  ُت  َتنك  يذلا  ّلا  َلدعلا  َكلع  خُت  ْتنا  لا  ةراغملا  كل  ْتحتفنا  َنآلا 
وأ أرق  وأ  حيسملا  نع  ملتيِل  دحأ  ثح ال  سودنهلا  رهن  ِفافض  ٌناسإ ع  دلوي  : - » لوقت َتنك 

؛ وقو
ً

مع 
ً

ٍةئيطخ  ال  وهو  ّيلا ، لقعلا  مح  ْنأ  ردق  ام  ةّيط 
ٌ

هئاغرو  هلاعف  عيمجو  بتك ؛
؟ هنيدت ةلادع  ّيأف  ةدامع : الو  ٍنامإ  ال  توم  هّنلو 

نم َمحتل  ّرك  ـت ع  عّ ْنأ  بغرت   َتنأ ل  نَم  َتنأو ، نمؤيِل ؛»؟ نك  مل  اذإ  هتيطخ  امو 
؟ اْش زوج  َسل  يذلا  َكرظنب  خسارفلا  فالآ  ةفاسم  ع 

.
1283

مدشُل لجنإلا  نك  مل  ول  اضُ  سل  ّكشلل  اجم 
ً

َدَجول  يراأ ، ٌدحأ   قّمعَت  ول  اقح ،
! ةظلغلا لوقعلل  ا  ةّضرألا ! تاقولخملل  ا 

.ادأ اهسفن  نع  ىأنت  ال  سألا ، خلا  لاو   اهتاذ ، ةّيطلا   وألا ، ةئشملا  ّنإ 
: ْدع

ً
نا  اهَقفاو  ام  ّل 

« .هحجت اهعاعشب   َ ل  قولخم ، ّيأ خ  اهبذتج  ال 
اذكهف مهُرغصأ  اعِش ، رظّنلا ، ەّمتو  ەراغص ، َّقز  نوك  امَدع  هّشع ، عأ  سروّنلا  مِّوح  امو 

.
1284

ةّمج ٌتادارإ  اهعفدت  اهيَحنُج  كّرحت  َو  ةَراملا  َةروّصلا  نِياعأ  ُتحر  اذكهو  ُت ،
ءاضق هللا وه  كلذكو  اهمهف ، ال  نَم  ا  كل  َّاغأ  َكلذك   : - » لوقتو دشُت  و  موحت  تنا 

َضرف يذلا  راعّشلا  كلذ  َطسو  كَراملا  حوّرلل  ةنُملا  ةقَرحملا  كلت  ْتأده  امدنعو  .نافلا » لل 

: ُتوّصلا دواع  ، 
1285

ناموّرلا َماحا  ملاعلا  ع 
.ەَدع وأ  بلّصلا  ەمس ع  لق  حيسملا ، نمؤي  مل  نَم  ّطق  َقْرَي  مل  تولملا  اذه  إ  - »

نَم ضع  نِم  هنع  َدعأ  باسحلا  موي  نونوكس   عس  ركِذ  َنوجهل  نّمم  نوثكف  ْرظنا : ْنلو 
1287

ناعْمَجلا لصفنس  امدنع  ّيحسملا  ءالؤه  َلاثمأ   
1286

ّحلا نعلسو  هنوفرع ؛ سل 



.ەرقّف عّفلتي  رخآلاو  ٌّغ  دألا  ٌدحاو إ 
عيمج هف  لّجسَت  يذلا  باتلا  كلذ  احوتفم  نوَس  امدنع  ملهاوعل  سرُفلا  لوقس  ام  َّمث 

؟
1288

مهئواسم

َءارحص غارب  َكلملا   لعجس  امو  هفصو  عالا  ّقشس ع  ام   
1289

تلأ لاعِف  ىَس   كانه 
ِة نم  تومس  يذلا  كلذ  ةفئاز  ةلمُع 

ً
ِهكَس  ّسلا  رهنل  لمحس  ٍباذع  َّيأ  ىرن  كانه  ارفق ،

.
1290

ّيرب رخ  ِبِقع 
نالمتح ال  ثح  ةدنلتوكساو  الجنإ  لَم  نونجلا  عبطتو  ءظُت  لا  ةسرطغلا  ىس  كانه 

.امهدودح لخاد  ءاقلا 

اهيف الو  ةعاجّشلا 
َ

افرع  ام  ناذللا  امه  امهروجفو ،  
1291

امهوب كلمو  اناسإ  كلم  ةواخر  ىرنو 
.اِغر

ُفرح اهَضقن  مِسَ  ح  ع  ءالا ،»  » فرح ةموسوم 
ً

ّلشروألا  جعألا  ِةيط  إ  ىرنو 

.
1292

« مملا »
ەرمع سسكنأ  نأ  ُثح  راّنلا  ةرج  ظفتحا  نم  ىدل  ٍلخُ  نمو  عَخ  نم  نا  ام  ىرنو 

.ةللق ٍتامل  ثلا   نع  حصفُ  زجوم  هاسح   بَتُس  لّضلا  هنزو  نع  ةناإللو   ؛
1293

ددملا

.َجاتلو ٍةلمج  ٍةّمأل  َيزخلا  الج  نيذللا   
1294

قيقّشلاو ّمعلل  ةعّشلا  لاعفألا  عيمجلل  رهظتَسو 

ةلمُع َفّز  املاط  يذلا   
1297 اْ كلمو   

1296
جــــولا كلمو   

1295
لاغتلا كلم  َكانه  فَرعُسو 

ْتحلّس ول   
1299

اراڤان ةداعسل  او  َناوهلا  َماسُ  ْنأ  ْحمس  مل  ْنإ   
1298

اراغنه ةداعسل  ا  .ةّقدنبلا 

لأفلا اذه  لْثم  نم  اُّطَت  ، 
1300

اتسوغامافو اسوقن  ّنأ  داقتعالا  و  نزي !
ّ

اهر يذلا  لَجلا 
« .ء ّيأ  شوحولا  رئاس  نع  هقّرف  يذلا ال  امهشحو  نم  ناكتو  َنآلا  نم  ناخت  ءّلا ،

 



نوعلا ةدوشألا 
ناّثو  .ّلا  ع  .ّلا  لخاد  ةعمتجم 

ً
ّمث  ىدارف  لداعلا ، حاورأ  ءانغ  .يشملا  ءامس  )

( .سوناارتو ويفر  سودرفلا :
1301

ملاعلا نُت  لا  اذه  ْتلزن  امدنع 
ُثح انترك  فصن  نم 

، بناج ّل  يرذ   راهّنلا  َقِفط 
اهنم ّدمتس  تنا  لا  ءامّسلا  تراص 

ةأجف ءتس  اهَرون  اهدحو 
؛ هعوطس قّوفتي  اهنم  ٌدحاو  نا  ٍةددع  راونأ 

اذه ءامّسلا  ُّغت  يرطاخ  دواع 
1302

كَراملا راقنملا  َتمص  امدنع 
؛ ەِداسأو ملاعلا  راعُشل 

ةّحلا راونألا  كلت  عيمج  ّنأ  كلذ 
، ءانغلا ْتع  قلألا  ةمظاعتملا 

.راذ نم  اقلم  برهي  ءانغ 
ّإ ثفنت  تنا  ام  لا  تااّنلا  كلت  َب  ةهال 

ً
َنيدت  ِتنك  م  كحّضلا  ةطاحم 

ً
انونح  ةحم 

ً
ا 

! ةكرام ارافأ 

رادصإ نع  اهب  ازّرطم   
1303

سداّسلا مجّنلا  ُتأر  لا  ةقرالا  ةملا  رهاوجلا  ەذه  قوت 
ّ

تف امدنع 

نع افشا  روخّصلا ، ب  اقارقر  ىداهتي   
1304

رهن َرخ  عمسأ  ُتنك  نأ 
ّ

اد   ّئالملا ، اهنحل 
.هعوبي ةصخ 

سمه لعج  َكلذكف  ، 
1305

ةاّشلا روغث  ءاوهلا إ  ذفني  امو  راثيقلا  قنع  ٌمغن   ەارجم  ذخّتي  امو 
.فَوجأ اذه  نا  ول  ام  هقنع  دادتما  ع  كوكّشلا ، عيمج  ادِّدم  دعاصتي  كاذ  ّلا 

.هف اهَّطخأل  لق  اهرظتي  نا  ٍتامل  لش  َجخ   راقنملا  نمو  اتوص  َراص  كانهو 
، سمّشلا دّكتو  ىري  يذلا  ةنافلا  روسّلا  ىدل  رطشلا  كلذ  َنآلا ع  رظّنلا  زكي  َنأ  ي  : - » أدو

ةلم
ً. عفرأ  عيمجلا  يَع  ب  سأّرلا  اهب   قلتأت  لا  كلت  اهنم ، روص  لشت  لا  راونألا  بف 

نم دهعلا  َتوبات  َلمح  يذلا   
1306

سدُقلا حورلا  ّغم  نا  ؤب ، َلْثم  طَسولا  ضماولا   َكلذو 



: ىرخأ ٍةنيدم إ 
.اهاّقلتي لا  ةمظعلا  ةأفاملا  َوه ، هتئشم  َنبا  نا  يذلا  هئانغ  َءازج  لاني  َنآلا 

راقنملا ُبرقأ إ  وه  يذلا  اذه  نا  ياجاح  اهنم  لشي  لا  ةسمخلا  راونألا  نمو 

:
1307

اهنبا نادقف  مِّألا ع  ىّزع  دق 

.
1308

اهضقن ألاو 
ُ

ىرخ ةئناهلا  ةاحلا  ەذه  راتخا  حيسملا ، عبن  ّأ  فلُ  م  فرع  نآلا 

؛
1309

ةّتلا هتوم  أجرأ  دق  نا  سوقلا ، عأ  ُفِصأ ،  يذلا  ةرئاّدلا  طحم  ەولتي   يذلا  اذهو 

هل  ؛
1310

دغ لّوحتي إ  َمويلا  ةدمح  ٌتاولص  تلعج  ام  اذإ  ّغتي  ّلإلا ال  محلا  ّنأ  كردُ  َنآلا 

:
1311

اّرلا َمامأ  َلزاني  انانوي   َراص  ةّرم ، رامث  هل  َنا  نسح  ٍدصقمو  تاسّدلاو ، انأ  انلَمح  نَم 
ه لان  ملاعلا  ّنأ  عم  ار ، ه  قحلُ  مل  ةّيطلا  هلامعأ  ه  وه  بّس  يذلا  ىذألا  ّنأ  م  فرع  َنآلا 

.
1312

هَارخ
وغيدفو لراش  اهتؤرل  ت  لا  ضرألا  َنآلا  ەاعنت  ةردحنملا  سوقلا  ەارت   يذلا  اذهو 

:
1313

ّيح
.هقلأ ءاهب  رظّنلل ع  هضرْعت  ّلظتو  لداعلا  كلملا  اح  مهت  ءامّسلا  ّنأ  م  ملعَ  َنآلاو 

راونألا سماخ  ةقلحلا  ەذه  وه   ّيداورطلا   
1314

ويفر ّنأ  بسحَس  ىرت  ا  نَم  للّضلا  ملاعلا  و 
؟ ةكراملا

« .قمُعلا راصإ  نع  ٌزجاع  نأ 
ّ

ه عم  ماند ، ٌدحأ   هفرع  ْنأ  نكم  ام ال  لاضفأ هللا  نع  فرع  نآلا 
اذكهف اهمعفت ، لا  ةددجلا  ةءانهلا  ًةروم  تمصت  ّمث  ءدلا  ةحداص  

ً
ّوجلا  ةّقلا   عفدنت  امو 

.هتاذ نوك  ْنأ  ء  ّلل  اهُتبغر  بهت  لا  ةّدألا  ةئشملل  راعّشلا  كلذ  ةروص  ْتد  

عبق  ْنأ  شل  نا  امف   
1315

هنول نع  ٌسأ  ّفش  ام  ّكشلا  ضع  نع  ّفش  نا  ياّحم  ّنأ  عمو 
نم ٍتاآ  ُتأرف  هلقث ، ّل  مفلا  َجراخ  اذه ،»؟ وه  ام  : » لاؤّسلا َقلطأ  دقل  ل  ارِظتنم ، توكّسلا 

.عطس حفلا 
: اقلعم اشهدنم ، عد  الل  كراملا ، راعّشلا  كلذ  باجأ  امارطضا ، ألا  َعلا  روفلا ، عو 
كلع نأ 

ّ
اه عم  اهب  ٌنمؤم  َتنأف  َفك ؛ فرعت  كّنلو ال  اهلوقأ ، نأل 

ّ
ءاشألا  ەذهب  دقتعت  نأ 

ّ
ك ىرأ  - »

.خت
.ەُغ هل  ەّف  مل  ام  هِهنك  راصإ  ردق ع  الو  ەدحو  همسا  ائش  فرع  نَم  ِلْثم  َتنأف 

رهق ام  ال  ةدارإ هللا ؛ َرهق  ْنأ  ردق  عساش  ٍلمأو   
1316

ٍةبك ةّحم  َفنع  دّكتيل  ءامّسلا  تولم  ّنإ 
.اراّهق هتيِط  ەارت  اذكه  ارهقنمو  رهقَ ، وهف  َرهقْني  ْنأ  دي  نأل 

ّ
ه ل  رخآ ، اناسإ  ٌناسإ 



.نادزي امهب  ةكئالملا  قاطن  ّنأ  ظحالت  نأل 
ّ

ك َكنارحس  جاح    
1317

ةسماخلاو وألا  َحوّرلا  نإ 
باذعلا اتقاذ  تللا  َمدقلا  انَمآ  دقل  ذإ 

ْ
َّيحسم  ل  ّنظت ، املثم  َّيثو  امهيمسج  احراي  مل  امهف 

.
1318

هناقوذَتس وأ 

َءازج كلذ  ناو  ، 
1319

هتامظع إ  امهلّوأ  داع  ةّيطلا  ةئشملا  إ  اهنم  داعم  ال  لا  محجلا  ف 
.رظّنلا هتئشم  اذكه   دعو  هَثعي  عّتلا    ەاوق   لما  َعضو  دق  نا  ءاجر  مرعلا ؛ هئاجر 

ةنمؤم
ً

تنا  لق ،
ً

ّإ  هف  َقبت  مل  يذلا  اهدسج  تداع إ  لاو  اهنع  َكملأ  لا  ةدجاملا  حوّرلا  ّنإ 

ثح ّقحلا  ّبحلل  ةلعّشلا  ذه 
ْ

ە لثم  ْتلعتشا  اهنامو   ؛
1320 اهصلخُ نأ  ردق  يذلا  كلذ 

.ةّملا ەذه  لِقُت إ  ْنأ  اّثلا  اهتوم  ىدل  ْتّقحتسا 
، وألا هتجوم  هيع إ  ّطق  ذفني 

ْ
مل  ادحأ  ّنأ  ّح  قيمع  عبي  نم  سجي  يذلا  لضفلا  رخآلاو ،

هيع ع حتف هللا  رَخآ ، ٍلضف  ٍلضف إ  نمف  اذلو  هتّبحم ، َلما  َلدعلا  ضرألا  َضحم ع  دق  نا 

.
1321

آلا انصالخ 

ثالّثلا تادّسلاو   ؛
1322

ارط ةدسافلا  ماوقألا  َنادأ  ەذه  نمو  ةّثولا  ةءاو  لمتحل  داع  امو  ه  َنمف 

.ةدامعلا فرعُت  ْنأ  َلق  ٍماع  فلأ  دامعلا  ءام  ةاثم  هل  َّنك  ، 
1323

ةعلا م  نع  ّنهَتأ  ّلا 

لّوألا ثعالا  ىرت  ْنأ  فرعت  َسل  لا  تارظّنلا  كلت  نع  ادع  كروذج  ّدتمت  م  لّوألا ، َراخ هللا  ا 

ُدع فرعن  نحنف ال  انه هللا  ن 
ُ
نأ 

ّ
ان عمف  ًءاطِ ، مُحلا  نونافلا ،  لا  اهّيأ  اونوك ،  

1324
! ەْأ

ەدارأ هللا ام  ّنألو  خلا ، اذه  قّقحتي   انخ  ّنأل  انيدل  ذذل 
ٌ

اذه  ةفرعملا  مدعو  نراتخملا ؛ َعيمج 

ەذهب ، 
1325

ةّهلإلا ةروّصلا  كلت  ْتبهو  اقلا ، َيرظن  فاعسإلف  اذكهو  .اضأ » نحن  ەاندرأ 
.افطل امهرَم  ِتامللا 

اذكهف ولعتو ، دات  ءانغلا  ةعتم 
َ

ەراثيق  راتوأ  فاجترا  لعج  دّج  ٌفزاع  َدّجلا  َّغملا  فِعسُ  امو 
بهللا ةنسلأ 

َ
نانيعلا ، شمّرلا  قفاوتت   ام  ناّرحُت ، تكراملا  تلعّشلا  ماللا  َكلذ  ءانثأ  ُتأر  

.تامللا ةحص 
َ

امهيف 
 



نوعلاو ةداحلا  ةدوشألا 
امل  ءانغلا ، نع  نوراتخملاو  ماسبالا  نع  ّفكت  تاب  .نوّيلمأتلا  لحز : ءامس  ةعاّسلا ، ءامّسلا  )
ءامس سومألا ، لحز إ  نم  ني  ّهذلا  ملسلا  .ٍناف  ٌناسإ  هلمتح  ْنأ  ردق  قلأ ال  نم  هل  اذه 

ةمظع ةخ  .تاوبالا  عــــقت  .ّلإلا  يسلا  وأ  لّوألا  ردقلا  زغل  .سرط  سّدقلا  .صلاخلا  روّنلا 
( .ءامّسلا فارطأ  ّقش 

نالّمأتت َيانيع  تنا  ٍددج  نم 
ور امهقفارت  دّس ، هجو 

.رخآ كفت  ل  راسأ  نم  ْترّرحت  لا 
: ْتلاق  ل  َكحضتل ،  َ ْتداع  ام 

اهيش ودغتسف  ُتكحض  انأ  ْنإ  - »

؛ ادامر ِةخوسمملا   
1326

مس
مظاعتي يذلا  امج  ّنأ  كلذ 

دعصن ام  ردق  ىرت  ام 
، ّيوامسلا طاللا  تاجرد 

قلألا نم  نا  ٍباجح  ال  هَتَْياع  َتنأ  ْنإ 
افلا َتنأ  كّساوح  صت  ثح 

.مشه ةقعاّصلا إ  هلّوحُت  نصغلا  هئازب 

،
1327

عباّسلا مجّنلا  انلصو إ  دقل 
بهّلا دسألا  هتعّشأ  عمج  يذلا 

.هِنال تحت  وه  عباقلا 
، كانيع تنا  امثيح  َكركف  َّلِحأ 

ةروّصلل ًةآرم  امهنم  ْعنصاو 

«.
1328

ەذه ةآرملا  كل   رهظتس  لا 
، رخآ ء  لّمأت  إ  هنم  ُتلقتنا  امدنع  بذعلا ، اهاّحم  يرظنل  هلش  نا  ءاذغ  َّيأ  َكردأ  َنم  ّنإ 

.
1329

ىرخأ ةهج 
ً

انزاوم  ةّوامّسلا ، سراح  عيطأ  ْنأ  جهبي  نا  م  َفرع 

ّل هلظ  َلَطَ   يذلا  ببحلا ، اهالوم  َمسا  لماحلاو  ، 
1330

هل ملاعلا  نزي 
ّ

ر يذلا  روللا  كلذ  و 



.هعي ْنأ  يرظنِل  نا  ام  ّح  ءالعلا  اقماس إ  تاعاعش ، هقخت   
1331

ابهذ املس  ُتأر  ركم ،
امو اهنم ؛ قثبت  ءامّسلا  راونأ  عيمج  ّنأ  اد   ّح  لَعُّشلا  نم  رْدقلا  كلذ  هتاجرد  نم  زان 

ً
تأرو 

اهضع بهذ  ّمث  ةدرالا ، اهشار  خسل  اهتزغ ، عفاد  ةّس 
ً

حاّصلا  جالنا  ناغِّلا   ضفتت 
َ اد  اذكهف  امِّوحم ؛ هنام  ثكم   ثلاث  قفو  قالطنالا ، ةطقن  إ  اهضع  دوعو  داعم ، ال 

ةلعش اّنم  ٍةقم  قوتو ع 
ّ

ْتف .ةنّيعم  ةجرد 
ً

غلي  ْنإ  ام  ادشحم  آلا  قالتئالا  كلذ  هسفن   ءلا 
: فن اهل   ُتلق  ثح  عطّسلا  نم  ْتراص 

امِل فلاو  َناوألا  ّعُت   لا  ەذه  ّنأ  َدب  ماثللا ، هنع  طمت   يذلا  ّبحلا  ادّج  ُأ  نإ 
ّ

- »
ْتأرق دقو  اهّنلو ، .اغر » افِلاخُم  تمّصلا  مزلأ  ذإ 

ْ
لعفأ  انسَحف  هلعو  اارح ، يدُت  لوقأو ال  لعفأ 

: ْتلاق  ء ، ّل  ىري  نَم  ةرظنب  مص 
: ُتأدف .كقرحُت » لا  ةغّرلا 

َ
ِقلطأ  - »

ِكفلحتسأ  
1332

لاؤّسلا حيت  لا  ەذهب  ْنل  ِكتباجإ ، لهأتسأ  لعج  ضف ال  رادقم  ّنأ  ّكش  ال  - »
َلعج يذلا  ام  خأو  رق ؛؟ َقفت  كلعج  ثعا  ّيأ  اهتطغ ، ثَّدُملا 

ِّ
ةر ةّواطلا  حوّرلا  اهّتيأ 

»؟ لفسألا ىوقتلا   غلاب  حدصت  لا  بكولا   اذه  تمصت   سودرفلل  ةذعلا  ناحلألا 
: ْتباجأف

نم تاب  عنم  يذلا  هسفن  ثعالل  ّغن  انه ال  ُنحنو  مهُرظنو ، نافلا  لا  ُعْمس  َكل  َتنأ  - »
.كحّضلا

.فنتك يذلا  روّنلاو  ماللا  َك  تحأل  ِكراملا  ملسلا  نم  تاجرّدلا  ەذه  ّل  ُتلزن  دقل 
هنع كل  بي  ام  اّنم ، عأ  قوتي 

ّ
د أو  ل  ثامم 

ً
اح  ّنإف  عأ  لعج  ام  ّبحلا  نم  ادم  سلو 

انه ِّعت  لاو  ملاعلا ، ةماحلا  ةروشملل  ٍتازّفحتم  ٍتامداخ  اّنم  لعجت  ةلاعلا  ةفأرلا  ل  جّجأتلا ؛ اذه 

.«
1333

ظحالُت ام  َراودألا 
ةانعلا عاّتال  طاللا  اذه  قيلطلا   ّبحلا  ك  فك  ىرأل  نإ 

ّ
اَرام  دنق 

ً
ا  : - » ُتجأف

اذهل ِكتاقفر  ا  ب  ةرّدقملا  ةدحولا  ِتنأ  ِتنك  َمل  وه  هف  ع  اع  ام  ّنل   ؛
1334

ةّلزألا
ر َطقك  ةمئاح 

ً
اهروحم  لوح  رودت  ةلعّشلا  اذو  ةخألا  ةدرفملا  قطنأ  دأ  مل  .سملا »

: اهيف ْتنا  لا  ةّحملا  تباجأ  ّمث  ةع ؛

ةعمتجملا هتردق  ّنو  ، 
1335

يدسج هنم  غاصْني  يذلا  روّنلا  اقخم  َّع  ّضقنا  دق  اوامس  ارون  ّنإ  - »
.هنم  َ ةأجملا  ّيوامّسلا  رهوجلا  ىرأل  ّح  ّم  عأ  عفل  ياؤرب 

.ەذه لعش  َءالجو  ىواسأ  هِف  الج  يرظن  نا  املاطف  ُلعتشأ  هف  يذلا  حفلا  انه  نمو 
؛ كلاؤس رُي  ْنأ  ردق  نل  رظّنلا ع هللا ، َتاّثلا  َّوّلا  وأ  ءامس ، عَطسأ  ةمقملا   حوّرلا  ّنل 

رظن ّل  نع  ّطش  ثح  دعُلا  اذه  عل  نو 
ّ

ه ِةّلزألا  ةروشملا  ِةواه  رّوغتي   هلأس  ام  ّنأ  كلذ 

.
1336

قولخم



.ەذهك ٍةاغ  َبوص  ەاطخ  ّسلا  ٌدحأ ع  ؤرج  ّح ال  اذه  َّنلقنتلف  ءاحألا  اند  َتعجر إ  ام  اذإف 
هلع اع  ام  لفسألا  لعف   ْنأ  ىرت  ا  هل  ّأف  ناخد ؛ ضحم  ضرألا  وه ع  انه ، ءاّضولا  ركفلا ،

اهلأسأ ْنأ  افتكم  َرخآ  ٍلاؤس  ّل  ُترجهف  ادودح  اهمال   َمسر  ءامّسلا »؟ لَقتسم   وهو 
.اهمسا نع  عشخ 

ّإ ّمزت  قعاوصلا ال  ّنأ  ّح  ّولعلا  غلاب  َكنطوم ، نع  ٍدع  َغ  ٌروخص  قمس  الاطإ  طاش  ب  - »

سوقطل ةسّركم  ةعموص  هلفسأ  موقت   »  
1337

اتا دُ  اءوتن  لش  و  اهلفسأ ،  

: فاضأو ماللا  َلصاو  ّمث  ثلاّثلا ؛ هاطخ  حوّرلا  كلت  بحاص  أد  اذكه  .« 
1338

اتال
ال ظقلاو  دلا  زاتجأ  تنك  ەدحو  نوتّلا  صع  نم  اذتغمو  ور  ْتَشعتنا  ةمدخ هللا  كانه  - »

غراف وه  نآلاو  ةصخ 
ً

َلصاحم  ءامّسلا  ەذه  بهي  ريّدلا  كلذ  نا  .ةّلمأتلا  يرافأ  اضار  ءانع ،

انتدّس لم   و 
1340

وناماد وييپ  ُتنك  ناملا  كلذ   . 
1339

رّخأتي نل  بر  فشلا ال  ّنأ  ّح 

امدنع افلا  شعلا  راثك   تاونس    َ ْنك  مل  .ءاخلا  وييپ  ُتنك  ّتاردألا  ءاشلا  ع 
1342

بلا ءانإلاو  افك  نا  سمألا  . 
1341

أوسأ إ  ء  نم  امئاد  لقتت  لا  ةوسلقلل  ُتعُد 
ددجلا انتاعر  دي  مويلاو  ن ،

ُ
لْز دأ  مهماعط   نولواني  نورماّضلاو  ناهّرلا  ةافحو  سدقلا ، حوّرلل 

مهتءاع .فلخلا  نم  مهعفدن  ْنأو  نولقث  مه  ام  طرفل   
1343

مهلمحن ْنأو  كانهو  انه  ن 
ُ

مهَنيع ْنأ 

هللا صلا  : 
1344

هسفن دلِجلا  راثد  تحت  ِناناويح  م  ثح  ةّضارعتسالا  مهسارفأ  ثد 
ّ

نور
!«. هل اذه  لمتحت  نَم  ا  َتنأ 

امج
ً. ّنهلحت أ  ةرود  ّلو  ىرخأ  ةجرد إ  نم  رودتو  لت  ةددع  َعُش 

ً
ُتأ  ماللا  اذه  َدنع 

؛ ضرألا ٌبخص ع  اهعراض  ثح ال  ّولعلا  نم  تنا  ةخ 
ً

َنقلطأو  وألا  ةلعّشلا  نطِحُل  َتأو 

.
1345

دعّرلا كلذ  بلغ  دقل  ذإ 
ْ

اهازغم ، ْطِحأ  ملو 
 



نوعلاو ةناثلا  ةدوشألا 
إ ءاقترالا  .ةريدألا  داسف  .ملتي  وّتيدب  سّدقلا  .هنّمطت  تاب  .ناد  لوهذ  .لحز  ءامس  )

ناد َدلُو  يذلا  ءازوجلا  جل  لاهتبالا  .ەدجم  ةلاه  حيسملا   .ةتباّثلا  مجنألا  ءامس  ةنماّثلا : ءامّسلا 
( .ضرألا باولا و  ةرظن إ  .هتمالع  َتحت 

ُّتفتلاف ذلا 
ّ

لوه َاح 

تّفلتي غصك  دشرم  إ 
؛ ـق أ اهَ نَماطتي  لا  ەذه  َبوص 

دٍجنُتل ٌّما  عراسُ  امو 
سافنألا روهبملا  بحاّشلا  اهَنبإ 

: ْتلاق  يّزعُملا  اهتوص 
؟ ءامسلا نأ  

ّ
ك ملعت  ام  َوأ  - »

، ةَرام اهل  ءامّسلا  ّنأو 
؟ ةّيط ٍةسامح  نم  ٍتآ  اهيف  هلعفن  ام  ّنأو 

، انأ حضو  َكعزعُس  ءانغلا  َنا  م 
ةخّلا تماد  ام  كلذ  لختت  ْنأ  َنآلا  ردقت 

؛ ةّوقلا ەذه  لْثم  َكف  ثأ 
ّ

ْتر
لاهتبا نم  اهيف  ام  ّتكسمأ  نأ 

ّ
َك ولو 

.
1346

تومت ْنأ  لق  ەدهشس  يذلا  ماقتنالا  َكلذ  َنآلا  نم  َتكردأل 
، لجع ب ع  اعألا ال  فس  ّنإ 

ِلاثتما نود  نم  ارّخأتم ، الو  ال 
.اشخم وأ  اغار  ەَرظتنا  نَم 

لوقأ ام  َكتارظن  َتهّجو  َتنأ  ْنإ  ّتاهش  ّنهنب  ىس  ألا ،
ُ

ىرخ حاورألا  َبوص  َنآلا  ِتفتلا  نل 
.انسُح ضعلا  ةعّشأ  اهضع  دادزي  غص  رادم  ةئم 

َ
ُتأرو  َّيع  ُتردتسا  اهل  َباط  امو  .كل »

ءآللا َكلت  ّنأ أ  َدب  طارفإلا ؛ اشخم  َلاؤّسلا  لواح  الو  هتبغر  َعْسل  هلخاد  ُتك   نَم  ُتنك 
.وبصأ هلإ  ام  اهتاذ  ءاقلت  نم  َعبشُل  ّم  ْتقا  اقلأ  اهأو 

اهلس َكرافأ  تدجول  انبهلت  لا  ةّحملا  ُأ  ام  َتأ  نا 
ّ

ك ول  : - » اتوص اهِلخاد  نم  ُتعمسو 
ُدّدت لا  ةركفلا  ّإ ع  بجأ  نلف  كراظتنا  نم  عفاد  ةلّنلا  ةاغلا  رخأتت  ّح ال  ْنل  لوقلا ؛ إ 

.اهنع بارعإلا   



ٌسانأ هتورذ  سمألا   ەَداترا  دق  نا   
1347

ونسا هحشك  ُدحأ  لمح  يذلا  لجلا  اذه  ّنإ 
لا ةققحلا 

َ
ضرألا  إ  َبلج  نم  َمسإ  كانه  إ  لمح  نَم  َلّوأ  انأ  تنكو  ملِع ؛ الو  نوعودخم 

ةداعلا نم  ةرواجملا  ندملا  ُتجرخأ  دقل  ّح  رماغ  ٌلضف  َّع  َلاهنا  دقلو  ُعلا ؛ إ  انعفرت 

.
1348

ملاعلا يوغت  تنا  لا  ةدحاجلا 
.رامّثلا َكَراُمو  رهّزلا  َبّط  جضنُت  لا  اّمُحلا  مهبهلت  نولِّمأتم  لاجر  اعمج  ىرخألا   راونألا  ەذهو 

اوظفتحاو مهاطخ  اوفقوأ  ةريدألا  اونا   نيذلا  َوخإ  ءالوأو  ، 
1349

ودلاومور اذَوهو  سوراام  اذَوه 
ماّمُح قفّرلا   نم  ظحالأو  ىرأ  امو  ملت  ذإ 

ْ
اذه  َّع  َكدح  ّنإ  : - » ُتأدف .تاث » ٍبلق 

اهعسَو ام  ةبك  حبصتف  ةدرولا  سمشلا  اهب  حّتفُت  لا  ةّوقلا  ەذه  لْثم  قث  َحَّتف  هل  اذه  اعمج ،
.كلذ

َفوشكم َكتؤر  اموي   لضفلا  اذه  َلثم  لانأ  ْنأ  نا   ْنإ  خت  نأ  ەاتبأ  كوجرأ  انأف  اذلو 
عيمج لمتكت  ثح  عألا  رادملا  لمتكتس   ةلّنلا  كتبغر  ّنإ  خألا ، اهّيأ  : - » لاقف  .هجولا »

.نخآلا بئاغرو  ئاغر 
، اءد نا  امثيح  ٍءزج  ّل  نوك  ەدحو  رادملا  كلذ  و  ىألمو ؛ ةجضانو 

ٌ
ةلما 
ٌ

َكانه   َ ٍةغر  ّل 

.
1350

ك ىدم  نم  َدعأ  اذكه  قلح  وهف  كلذلو  ري  هلإ  انملُسو  بطق ؛ نم  الو  هل  نام  َوهف ال 

.
1351

ةكئالملا ّمحم 
ً

هلادَ  يذلا  ّيولعلا  هناج  َكانه  ّح  دعاّص  ەآر  بوقع  كرطلا 
ريذت ّإ   عفنت  ال  دعاق  ْتَقف  ضرألا ، ع  نِم  هَمدق  َنآلا  عفري  دحأ  ال  ِهقلسل  ْنلو 

.
1352

فئاحّصلا
حط ىألم  اساأ  نيدّعتملا  سالقو  ٍتاراغم ، تحصأ  ًةريدأ  سمألا  تنا  لا  ناطحلاو 

.دساف

ّلف  ؛
1353

ناهّرلا بالأ  بلخت  لا  ةرمّثلا  ەذه  لعفت  ام  ةئشم هللا  حج  شحافلا ال  اّلا  ّنل 
.أوسأ مه  نَمو  ناهّرلا  ءاقأل  ال  مسا هللا ، لأس  نَمل  دوع  ْنأ  ةسنلا ي  ام  

.اهرامث ةدلولا  طوللا  ةرجش  ُعتل  ك  ام  ةّيط  ةاد 
ٌ

مودت  الف  فعضل  نافلا  دسج  ّنإ 

.
1354

ەَريد وكسشنارف  سّسأ  عضاوتو  ةالّصلاو ، مّوصلا  انأو  ةّضف ، الو  ٍبهذ  ال  سرط  أد 

عجر ّنل   ؛
1355

اداوس بلقنا  دقو  ضابلا  َتأرل  ەانَب ، ام  هلإ  َلآ  ام  ّمث  اّنم  ٍّل  ةاد  َتياع  ام  اذو 
ەذهل ٍءاود  ّل  نم  اشاهدإ  أ  انا  كلذ ، هللا  دارأ  امدنع  رحلا  راسحناو  ىرقهقلا  ّندرألا 

«.
1356

ءاودألا
.اوراط راصعالا  لعفی  امكو  اودشتحا  ءالؤھو  ھقافرب ، َقحتلیل  بھذ  ّمث  ينّملك ، اذكھ 

ًاموی َُرت  مل  يعبط ؛ اُھلضف  َبلغ  ام  طرفل  ةدحاو  ٍةءامیإب  ّملسلا  كلذ  ىلع  مھءارو  ةبیبحلا  ةّدیسلا  ينتعفدف 



.يحانج َةقفخ  اھتعرسب  ّزبت  ٌةكرح  ًّایعیبط  لزنیو  ءرملا  دعصی  ثیح  ضرألا  ىلع 

ىلع ًافِسآ  ھلجأ  نم  يكبأ  املاط  يذلا  كرابملا  رفظلا  كلذ  ىلإ  دوعأ  ْنأ   
1357

ئراقلا اّھیأ  يل  ناك  ول  هآ 
! يردص ًامِطال  َيایاطخ 

.
1358

ھیف  يُنتیفلأو  رّوثلل  يلّاتلا  جربلا  ُتیأر  اّمم  َعرسأب  اھیف  اھعضتو  رّانلا  نم  َكعبصإ  جرُخت  نل  ّكنإ 
دلوی ناك  َكعم  َتنك ، ایأ  اّھلك  يتحیرقب  َكل  نیَدأ  نَم  ای  ةیماّسلا  ةردقلل  لماكلا  رّونلل  ای  ةدیجملا  موّجنلل  ای 

ایناكسوت ءاوھ  ٍةّرم  ِلّوأل  ُتمّسنت  امدنع  ىنفت ، ٍةایح  ّلك  وبأ  وھ  يذلا  بكوكلا ]  ] كلذ بجتحی  ناك  َكعمو 

يل َدِّدُح  َكقاطن  ّنإف  نارّودلا ، ىلإ  َكعفدی  يذلا  يلاعلا  رادملا  ِجولو  يف  َلضفلا  ُتلن  امدنع  ّمث   ؛
1359

.اًماقم
.اھوعدت يتلا  ةیساقلا  ةوطخلا  زایتجال  ةّوقلا  لانت  اّھلع  اھاوقت  لماكب  يحور  َنآلا  وفھت  َكیلإو 

ًةحضاو َكترظن  نوكت  ْنأ  مزلی  ثیحب  ّيئاھنلا  صالخلا  نم  برقلا  نم  َنآلا  َّكنإ  : - » يشیرتایب ْتأدبو 
َتحت يوطنی  ُھتلعج  َملاعلا  نم  ٍرطش  ّيأ  ىرتل  لفسألا  ىلإ  ْرظنأ  لخدت ، ْنأ  ِلبق  نمف  اذلو ، ةذفانو ؛
ریثألا ةرئاد  ىلإ  ًادیعس  يتأی  يذلا  رفاظلا  دشحلا  ىلإ  ةجھبلا  نم  ھعسی  ام  ّلكب  كنانج  ّمدقتی  يكل  كیَمدق ؛

« .هذھ
اھآرم نم  ُتكحض  ثیحب  ةروّصلا  هذھ  ىلع  انتَرُك  ُتیأرو  ةعبّسلا  تارادملا  عیمج  َربع  يرظنب  ُّتفتلاف 

َرخآ ءيشب  َرّكف  نَمو  ٍةمیق ؛ َریبك  اھنوریُعی  ال  نم  َيأر  َلضفألا  َيأرلا  ربتعأل  يّننإو   ؛
1360

سئابلا 
ً.امیكح ٍّقحب  هَوعدن  ْنأ  اَنلف  اھاوس 

ٍناوأ يف  ٌةفیثكو  ةلِخلختم  اّھنأب  سمألاب  ينَمھوأ  يذلا  ّلظلا  كلذ  ِنودب  ةلعتشم   
1361

انوتال َةنبا  َتیأر 

.
1362

ھتاذب 

.
1364

ينویدو  ایام  ھلوح  رودت  فیك  ُتیأرو  َكتنبا  َقلأ  ٍتابثب  َقمرأ  ْنأ   
1363

نویریپیھ  ای  ُترِدقو 

ھعضوم يف  ٍّلك  َلاقتنا  ٍءالجب  ُتیأرو  ،
1365

ھنباو  ھیبأ  نیب  ٍلادتعا  نم  سیجربلا  ھضرفی  ام  ُتیأر  ّمث 

.رخآلا نع  مھدحأ  دُعبو  مھتعرسو  مھداعبأ  يھ  ام  ًاعیمج   
1367

ُةعبّسلا  ينارأو   ؛
1366

ّقیضلا ىدملا  كلذ  ئطاوشلا ، ىلإ  نابثكلا  نم  ٍلامتكاب ، يل  ادب  دقف  ّةیلزألا ، َءازوجلاو  ًارئاد  ُتنك  ْذإ  ّمث 

.نَیترحاّسلا نینیعلا  ىلإ  ُّتفتلا  َّينیعب  ّمث   ؛
1368

ًّادج  نیسرش  انلیحی  يذلا 
 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
كحض .يتناد  لذج  .نّییوابوطلا  نیب  میرمو  حیسملا  لوزن  .يشیرتایب  راظتنإ  .ةتبّاثلا  مجنألا  ءامس  )

، حصفلا سیمخ  .سرطب  سّیدقلا  ّلجت  يٍ .نیراتخملا  دیشن  .دوعّصلا  ةروصو  اھتلاھ  يف  میرم  .يشیرتایب 
( .رھّظلا فصتنم  يف  ناسین 1300 ،  14

، ءافّطللا ھخارف  ّشع  ىلع  فقاولا  رئاّطلاك 
، ریثألا راجشألا  قرو  تحت 

، ّانع ءایشألا  بجحی  يذلا  لّیللا  ءانثأ  يف 
، يلاعلا ِھِعرف  ىلع  َتقولا  ِقبتسی  يذلا  رئاطلا 

ةبوبحملا مھلاكشأ  ىریل 
، هّایإ مھمعُطی  يذلا  ءاذغلا  دجیو 

، ھیوھتسی ٍّقاش  ٍلمع  ٍلضفب 
، ّةبحمب سمّشلا  رظتنیو 

، هابتناب رجفلا  ةدالو  ًاّصبرتم 
يتّدیس فقت  تناك  اذكھف 

قاّطنلا كلذ  ىلإ  ًةتفتلمو  ًةتصنم 

:
1369

ةلجع  َریثك  سمّشلا  ھیف  يدُبت  يذلا ال 
، ةرِظتنمو ًةبھال  اُھتیأر  ْذإو 

ةبغّرلا هودحت  نَم  ْلثمك  ُترص 
.ھئاجرب نماطتیف  َرخآ  ٍءيش  يف 

، نیتلاحلا نیب  ْتّرم  ةریصق  ًةھرب  ّنكل 
ءامّسلا ةیؤرو  راظتنالا  نیب  ينعأ 
؛ ًادیور ًادیور  أّوضتت  يھو 

نارود اھیتؤی  يتلا  راّمثلا  لماكو  هرفظ  يف  عوسی  ُتاّوق  يذ  يھ  : - » يل لوقت  يشیرتایبب  اذإو 

ينغتسأ ْنأ  يغبنی  ثیحب  ًاحرف  نیتئلتمم  اھانیع  تناكو  ًالعتشم  اھّایحم  يل  اَدبو   
1370

كالفألا »!
.باطخ ّلك  نع  امھئازإب 

ناجلخ َتحت  تارھدزملا  تّایلزألا  تّایروحلل  ًةكحاض  عطاّسلا  رمقلا  َلفسأ   
1371

ایڤیرت فقت  امكو 

َناكو  ؛
1372

ءالعلا  َمجنأ  انُسمش  ءيضت  امك  اّھلك ، اھدّمغتت  ًاسمش  لعاشملا ، فالآ  َقوف  ُتیأر ، ءامّسلا ،



.َھتھجاوم ْلمتحأ  مل  ثیحب  ءالجلا  اذھ  لثمب  قِلألا  رھوجلا  نع  يرظن  يف  ّفشی  ّيویحلا  رّونلا  َكلذ 
! ةیلاغلا ةبیبحلا  يتدشرَمل  ای  يشیرتایب ، ای 

ّْتقش يتلا  ةردقلاو  ةمكحلا  نمكت  انھ  .ءيش  ّيأ  اھمامأ  اھدمصی  ٌةّوق ال  وھل  كرھقی  ام  ّنإ  : - » يل ْتلاق 
رّانلا نم  ةلعش  ٍةمامغ  نم  تلُفت  امكو  .َملاعلا » ھیلإ  وفھی  ناك  املاط  يذلا  َكلسملا  ضرألاو ، ءامّسلا  نیب 
يركف َجرخ  اذكھف  اھتعیبط ، َفالخ  ضرألا  ىلع  َْتفذقناف  اھیف ، ثكملا  ىلع  ًةرداق  ْتداع  امف  ْتعّستا 

.ھیلع َراص  ام  رّكذتأ  ْنأ  يعسوب  داع  امو  ةُبدأملا ، كلت  يف  َربك  دقو  ھتاذ ، نم 
« .يكحض لامتحا  ىلع  ةردقلاب  َكّتدم  َءایشأ  َترصبأ  دقلف  ةنئاك ، انأ  َفیك  ْرظنا  َكینیع ، ْحتفإ  - »

انأف ھیف ، يضاملا  ُبتكْنی  يذلا  رْفّسلا  يف  ًادبأ  ءيفطنی  َسیل  ٍنافرعب  ریدجلا  َضرعلا  اذھ  ُتعمس  اَمدنع 
.ھتركاذ ىلإ  َهدیُعیل  ًاثبع  دھاُجیو  َھیسن  ٍملحب  ّرثأتلا  لصاوی  نَم  ِْلثمك  ُتنك 

، يتدجنل ةبوذعلا ، غلابلا  ّنھبیلحب  اھتاقیقشو   
اینْمیلوپ 1373 اھّیذغت  يتلا  نسلألا  عیمج  َنألا  ِّتبھ  ام  اذإو 

نم ًادیزم  َكرابملا  َھجولا  ِةبھاولا  ةكرابملا  ةماستبالاب  اھّینغتب  فلألاب  ًادحاو  ةقیقحلا  نم  َغلبت  نل  َيھف 
عاطقنا هؤجافی  نَم  لعفی  امك  ةرفطب ، موقت  ْنأ  سودرفلا  فصت  ْذإ  ةسَّدقملا  ةدیصقلا  ىلَعف  اذكھو  قلألا ؛

.قیرّطلا
: َھتحت اَنفجترا  ام  اذإ  امھمولی  نل  ھنالمتحت ، نیّتللا  نیَتینافلا  نیفتكلابو  يعوضوم  ِلقثب  َرّكف  نَم  ّنكل 

.ءاَنعلا ّبیھتی  ٍّحالمل  الو  ریغص  ٍبراقل  َقِلُخ  اّمم  ْتسیل  مادقملا ، َيتنیفس  ُمودیق  اھرخمی  يتلا  هایملاف 
؟ حیسملا ةلاھ  تحت  ةّحتفتملا  ءّانغلا  ةقیدحلا  ىلإ  رظنت  ُثیحب ال  ّدحلا  اذھ  ىلإ  َيّایحم  كرحسی  َمل  - »

اھجیرأ َّلد  يتلا   
1375

قبانّزلا  يذ  َيھو  ًادسج ، اھیف  ّةیھلإلا  ةملكلا  تراص  يتلا   
1374

ةدرولا  يذ  َيھ 
ىرُخأ ًةّرم  ُتدع  اھحئاصن  ّيقلتل  ًابّھأتم  ُتنك  يذلا  انأو  يشیرتایب ، ْتّملكت  اذكھ  .حلاّصلا » بردلا  ىلع 

.
1376

ةیھاولا  َيشومر  ِةكرعم  ىلإ 
هولعت رھّزلا  نم  ًالقح  ةرسكْنم  ًةمیغ  ٍءافصب  زاتجت  يتلا  سمّشلا  ّةعشأ  يف  ًانایحأ  َيانیع  ْتأر  امكو 
ىرأ ْنأ  نود  نم  ةبھتلم ، ٍعاعش  طویخ  ىلعألا  نم  اھطقُست  رّونلا  نم  ًةرفو  ُتیأر  اذكھف  ءایفألا ؛ ِھلماكب 

.قربلا َكلذ  َعبنم 
َكانھ اتناك  ام  نیّتللا  ّينیع  ِداجنإل  ِتعفترا  ىُلعلا  ىلإ  ةلكاّشلا ، هذھ  ىلع  ةمسترملا  ّةیخسلا  ةردقلا  اھّتیأ 

.ِكنالمتحت ثیحب  نیّتیوق 

ىربك َكانھ  َلّمأتأل  ّھلك  يركف  َرادأ  دق  ّيشعلاو  حابّصلا  يف  هّددُرأ  يذلا   
1377

ةلیمجلا ةرھّزلا  َمسا  ّنإو 
ةرفاظلا ّةیحلا  ةمجنلل  ةّھبأو  ٍلامج  نم  ناك  ام  َّلك  ّينیع  اتلك  يف  يتّدیس ]  ] ْتمسر امدنعو  تالعّشلا ؛

اھلوح نمو  اھب  طاحأ  ٍجات ، ِْلثمك  باھإلا  ّيرئاد  لعشم  ءاّمسلا  نم  َلزن  ضرألا ، ىلع  ْتَرفظ  امك  كانھ 
.رودی َلعَج 

ٍةمامغب نوكی  ام  َُھبشأل  رثكأ ، حوّرلا  ھیلإ  بذتجیو  َمّغنلا  بذعأب  ضرألا  ىلع  انھ  حدصی  يذلا  نّحللاو 
ءامس ىقنأ  ھب  ةأّوضتملا  نتافلا  َتوقایلا  جِّوتی  ناك  يذلا  راثیقلا  كلذ  توصب  ةنراقملاب  ّنطت  ٍةروقبم 



.
1378

َلزنم ناك  يذلا  نطبلا  نع  رداّصلا  قماّسلا  حرفلا  نارّودلا  ىلإ  عفدأ   ، 
1379

ّةیكئالملا  ّةبحملا  انأ  - »
كلوخدب ًّةیوامس  َرثكأ  ىمسألا  رادملا  نیلیحتو  كنبا  نیعبتت  امیف  ءامّسلا  ةّدیس  ای  رودأ  فوسلو  انتابغر ؛

.ولعی َكانھ  میرم  َمسا  ىرخألا  راونألا  ِتلعجو  ھتاملك  رئّادلا  نّحللا  َمتتخا  اذكھ  .ھیف »

ّھقش ّدمی  ھلاعفأو ، َسفن هللا  يف  هریغ ، نم  َرثكأ  جّجأتملاو  لعتشملا   
1380

ّيكلملا تارادملا  فطعمب  اذإو 

ناك امو   ؛
1381

ُتنك  ُثیح  ُدَعب  انل  ىءارتیِل  ھحملم  نكی  ّمل  ثیحب  دُعبلا  اذھ  ىلعو  ّانم  ىلعأ  ّيلخادلا 

.
1382

اھنبا رثإ  يف  ًایلاع  ْتّقلح  يتلا  ةجَّوتملا  ةّلعشلا  َعبتأل  ةیفاكلا  ةّوقلا  َّينیعل 
، ھلوح ًابھتلم  َحرفلا  ثعبیو  اھَییدث ، نم  َعضر  نوكی  امدعب  ھتدلاو  َوحن  ھیعارذ  ٌریغص  طسبی  امكو 

يتلا ةریبكلا  ّةبحملا  يل  ْتحّضتا  ىتح  اَھفرُع  ءالعلا  ىلإ  ءاضیبلا  َلعّشلا  كلت  نم  ٍةدحاو  ّلك  ّْتدم  اذكھف 
.میرم اَھنضحمی  َّنك 

ينحرابت ّمل  ثیحب  ةبوذعلا  هذھ  ِلثمب   
1383

ءامّسلا » ةكیلم  ای   » َندشُنی يرظن ، ىدم  يف  َنللظ  َكانھو 
.ُّطق َكلذ  َدعب  اھتعتم 

شاُعی انھ   
1384

ّدُعت ! َسیل  ًالوقح  اھُحمق  َبصخأ  يتلا  ّةیرثلا  ربانعلا  هذھ  يف  محدزت  ٍةرازغ  ّةیأ  هوأ ،

.اًروجھم بّھذلا  َيقب  ُثیح  ، 
1385

ّيلبابلا  ىفنملا  َربع  ءاكبلاب  زاُحی  يذلا  زنكلا  نم  َُّذلتُسیو 
يذلا كلذ  دیدجلاو ، میدقلا  نَیعمْجملا  ِةبحص  يفو  هراصتنا ، ِجوأ  يف  َمیرمو ، ِنبا هللا  ّلظ  يف  ُرفَظی ، انھ 

.
1386

دجملا  اذھ  يَحاتفمب  كسُمی 
 



نوعلاو ةعاّرلا  ةدوشألا 
سرطب سّیدقلا  .ءامّسلا  يف  ةجھبلا  .يتناد  لجأ  نم  رابحألل  يشیرتایب  لاھتبإ  .ةتبّاثلا  مجنألا  ءامس  )

( .ناحتمالا يف  ھحاجن  .يتناد  داقتعإ  .نامیإلا  يف  يتناد  نحتمی 
1387

ةمیظعلا ةبدأملل  اوریتخا  ًاقافر  ای  - »
كَرابملا لَمحلا  اھیف  مكّیذغی  يتلا 

، ًامود َھعبش  مكعوج  دجی  ُثیحب 
ًافلس َقوذی  نأ  لجّرلا  اذھل  َناك  ْنإ 

، مكتدئام نم  طقسی  ام  نم هللا  ٍلضفب 
، ھلجأ َةیاغ  توملا  ھل  ّطخی  ْنأ  َلبق 

: میظعلا ھحومطب  اورّكفتلف 
ًادبأ نوبرشت  ْمتمد  ام  ًالیلق : هووراو 

« .ھیلإ َوھ  وفھی  ام  ِبھاولا  عّبنلا  نم 
ةطبتغملا حاورألا  كلتب  اذإو  يشیرتایب : ْتّملكت  اذكھ 

، اُھباطقأ ًةتباث  ٍتاقلح  لّكشت 

.
1388

كزاّینلاب  نوكت  ام  ھبشأ  ةّوقب  ًةجّجأتم 

اذكھف ناریط ، يف  يناثلا  ىلإو  ًائداھ  لّوألا  ىلإ  امھلّمأتی  نَم  ىری  ثیحب  مغانتب  ٍةعاس  ابَرقع  رودی  امكو 

.
1390

ءاّرثلا  نم  اھل  َناك  ام  ّلك  نع  ، 
1389

ةعرسو  ٍءطب  نیب  صقّرلا  ُةعّونتملا  تاملكلا  هذھ  يل  ْتفشك 
َثالثو ىرُخأ ؛ ٌران  عوطّسلا  يف  اھّزبت  ةحِرف ال  ًاران  قثبنت  ُتیأر  نمثألا  َيھ  يل  ْتدب  يتلا  َكلت  نمو 

.َھلوق دیُعی  ْنأ  يلایخ  ُعسی  َتاھیھ  ًّایھلإ  ًانحل  ًةدشنُم  يشیرتایب  لوح  ْتراد  ٍتارود 
: ھنع بتكأ  الو  يعاری  ُهرفطی  اذلو 

.
1391

موّزللا نم  رثكأ  ًةخراص  ًاناولأ  فئاّطللا  هذھ  ْلثمل  ناحرتقی  مالكلاو  ةّلیخملاف 
« .ةلیمَجلا ةرئّادلا  هذھ  نع  يَننیلصفت  ِتنأ  يذ  َيھ  ةبّھاللا  ّكتبحمب  عَروب ، اذكھ  لھتبت  ًةحلاص  ًاتخأ  ای  - »

.ُتركذ امك  اْھَتبطاخ  يتلا  اھسافنأ  يتّدیس  هاّجتا  يف  ْتكّرح  ةكَرابملا  ةلعّشلا  كلت  ْتّفقوت  امدنع 
ةعئاّرلا ةطبغلا  يَحاتفم  انّدیس  َكّملس  نَم  ای  میظعلا ، لجّرلل  ّيلزألا  رّونلا  اذّھیأ  : - » يتّدیس اھل  ْتلاقف 

َلوح ةلوھّسلاو  رسعلا  يف  ةحاورتم  َلئاسم  يف  َكل  َباط  ام  اذھ  ْنِحتمإ  ضرألا ، ىلإ  امَھلمح  نیّذللا 

.
1392

رحبلا ىلع  َوطخت  نأ  َكل  َحاتأ  يذلا  نامیإلا 
امف ءيش ؛ ّلك  اھیف  مستری  ٌةرظن  كل  َماد  ام  اذھ  كیلع  ىفخی  نلف  نمؤیو ، لمأیو  يغبنی ، امك  ّبحی  ناك  ْنإ 



امكو ً.اضیأ » وھ  ھنع  ّثدحتی  ْنأ  ٌّبیطل  ّھنإف  هودّجُمی ، ّىتح  ّقحلا  نامیإلاب  هءانبأ  ََعنَص  توكلملا  اذھ  َماد 

،
1393

ًّادح  اھل  َعضیل  اھیلع ال  َنھرُبیل  ةلأسملا ، ّملعملا  حرطی  ْنأ  لبق  ّملكتی  الو  ھتحلسأ  ذیمّلتلا  ذحشی 
ةداھّشلا كلت  ْلثمِل  ّملعملا  كلذ  ةرضح  يف  بّھأتأ  ّىتح  َيھ ، ّملكتت  امیف  ينیھاربب ، ّحلستأ  ُتحر  اذكھف 

.
1394

رّونلا ىلإ  ينیبج  ُتعفرف  «، 
1395

نامیإلا ؟ وھ  ام  ْحصفأ : َكركف  نعو  ّدیجلا ، ّيحیسملا  اّھیأ  ّْملكت  - »
َضیف جراخلا  ىلإ  َرشنأ  ْنأب  َّيلع  ْتراشأف  يشیرتایب  َبوص  ُّتفتلا  ّمث  مالكلا ، كلذ  ھنع  َردص  يذلا 

.ّيلخادلا َيعوبنی 

ًاریبعت يراكفأل  حیتت  نأ  اذھ ، لیّبنلا   
1396

دئاقلا مامأ  َفرتعأ  ْنأ  ينبھت  يتلا  ةیانعلا  ُلأسأ  : - » ُتأدبف
يف امور  َعضو  َكّایإو  يذلا  كلذ  هاتبأ ، ای  بیبحلا  كیخأل  ّقحلا  عاریلا  ھّطخ  املثم  : - » ُتلصاوو ً.ّایلج »

«
1398

ھَھنُك  انأ  ىرأ  َكلذك  ىُری ؛ ام ال  ُناھربو  لومأم ، ِّلك  ُرھوج  ُنامیإلا  ، 
1397

میوقلا  جّھنلا 

َنیب ُدعب  نمو  ، 
1399

رھاوجلا  نیب  ءدبلا  يف  ّھلَحأ  اذامل  كرُدت  َتنك  ْنإ  ةماقتساب  رّكفتل  َّكنإ  : » ُتعمسف
رظن يف  ءافخلا  نم  يھ  اھرارسأ ، نع  انھ  يل  فشكت  يتلا  ةقیمعلا  ءایشألا  ّنإ  : » ُتبجأف .نیھاربلا »
ةیمست نامیإلا  َزاح  اذلو  ءاجّرلا ؛ سّسأتی  ھیلع  نامیإ  ِّةدام  نم  رثكأ  ال  مھیدل  لّكشت  ثیحب  نّییضرألا 

". رھوج "

.
1400

ًاناھُرب  َيُعد  اذلو  ىرُخأ ، ةیؤر  انل  نوكت  ْنأ  َنود  رّكفن  ْنأ  يغبنی  نامیإلا  اذھبو 
، ةلكاّشلا هذھ  ىلع  مَھُفی  ٍتادقتعم  نم  ضرألا  ىلع  ناسنإلا  ھّملعتی  نأ  نكمی  ام  ّلك  َناك  ول  : - » ُتعمسف

ةكیبس ّنإ  : - » ْتفاضأ ّمث  اھتاملك ؛ ثفنت  ةبّھاللا  ّةبحملا  كلت  تناك  اذكھ  .نوكت » نأ  ةطسفّسلل  َناك  امل 

: ُتبجأف .« 
1401

َكتّرص  يف  اھظفحت  َتنك  ْنإ  يل  ْلق  ْنكلو  َكّافك ؛ ًاّدیج  امْھتلوادت  دق  اھنزوو  ةلُمعلا  هذھ 
رّونلا لخاد  نم  ُتعمسف  .اھتعنص » نم  بایترالا  يل  حیتی  ًائیش ال  ّنأ  ّىتح  ةرّودمو  ٌةعمال  يھو  ْلجأ ، - »
ىرت ای  َنیأ  نم  لئاضفلا ، عیمج  اھیلع  موقت  يتلا  ةنَّمثملا  ةرھوجلا  هذھ  : - » عطسی حار  يذلا  قیمعلا 

: ُتبجأف َْكتءاج »؟
يل كلذ  َتبثأ  يذلا  قطنملا  وھ  اھدیدجو ، فئاحّصلا  میدق  يف  رشتنملا  سدقلا  حوّرلل  عساّشلا  رطملا  - »

.«
1402

ًاَمَّلثم  ِھبناج  ىلإ  يل  ودبی  ناھُرب  ّلك  ّنأ  ّىتح  ءالجلا  اذھبو 

َمل ، 
1403

وّحنلا  اذھ  ىلع  مِتتخت  امھلضفب  ناّتللا  ةدیدجلا  ىرُخألاو  نیتلوقملا  ُةمیدق  : - » ُدَعب نِم  ُتعمسف 
يتلا لامعألا  وھ  ّقحلا ، نع  يل  فشكی  يذلا  ناھربلا  ّنإ  : - » ُتبجأف ًّایھلإ »؟ ًامالك  ىرت  ای  امّھدَعت 

.«
1404

نایدنّسلا  ّقرْطت  الو  َدیدحلا ال  ةعیبطلا  نِّخست  اھلجأ ال  نم  يتلاو  تلاوت 
كل لوقی  ام  وھ  ھتنَھرب  يغبنی  ام  ّنإ  ْتناك ؟ لامعألا  هذھ  ّنأ  كل  ُتبُثی  نَم  يل  ْلق  ْنكلو  : - » ينباجأف

.«
1405

رخآ  ءيش  الو  كلذ ،



لداعت ال  ثیحب  ةمظعلا  نم  َيھ  ةیآلا  هذھف  ٍتایآ  الب  ّةیحیسملا  ىلإ  ءاج  ملاعلا  ناك  اذإ  : - » ُتَددرف
: ًاریسی اھنم  ًارطش  ُتایَرخألا 

ْنأ َلبق  ًةمْرك  سمألاب  تناك  يتلا  ةّبیطلا  ةتّبنلا  رذبتل  لقحلا  يف   
1406

ًاعئاجو  ًاریقف  َتجلو  َكسفن  َتنأف 

.
1407

قّیلُع » ىلإ  َبلقنت 
ھب يذلا  مّغنلاب  ًادمح  »  » ُدیشن كَرابملا  طالبلا  كلذ  يف  ىلاعت  ّىتح  تاملكلا  هذھ  نم  ُتغرف  ْنإ  ام  ّمث 

.
1408

كانھ ّىنُغی 

ىلعألا ىلإ  َرخآل  ٍنصغ  نم  يل  هرابتخا  ءانثأ  يف  يب  َدعص  دق  ناك  يذلا   
1409

نورابلا  كلذ  َفنأتساو 
َنآلا ىلإ  َكاف  َقطنأ  دق  ّةبحملا ، نع  كَركف  رواحی  يذلا  لضفلا  ّنإ  : » ًالئاق عورفلا ، رَخآ  انبَراق  دقل  ّىتح 
نمو ھب  نمؤت  ام  لوقت  ْنأ  يغبنی  َنآلاو  ھنم ، َقثبنا  ام  ّلك  انأ  ّدیؤأ  ثیحب  قطَنی ، ْنأ  ھل  يغبنی  ناك  املثم 

« .نامیإلا اذھ  َكل  ّيتأت  َنیأ 
ِنیَمدق ىلع  َربقلا  ىلإ  َكِیرجب  َترصتنا  ُثیحب  اذكھ  َتنمآ  ِھب  ام  رِصُبت  ًاحور  ای  سّیدقلا ، بألا  اّھیأ  - »

: ُتفضأو ُتأدب  اذكھ   ؛
1410

ىتفأ »
اب نمؤأ  يّننأب  ُبیُجأ  انأو  ًاضیأ ؛ اھثعاوب  نع  ينلأستو  مَربملا  َينامیإ  َةلكاش  َفِصأ  ْنأ  يندیرت  - »

اذھ ىلع  ّيدل  امو  ءيش ؛ ھكّرُحی  ْنأ  َنود   
1411

ٍةبغرو  ٍّةبحمب  اھلماكب  َءامّسلا  كِّرحملا  دحاولا  ّيدبألا 
َربع انھھ  رمھنت  يتلا  ةقیقحلا  نم  ينیتأت  يھ  لب  بسحف ، اھءارو  امّمو  ةعیبطلا  نم  ةیتآ  نیھارب  نامیإلا 

نیسّیدق بّھاللا  حوّرلا  مكلاحأ  امدعب  ُمتبتك  نَم  ای  متنأ  مكَربعو  لیجنإلا  َربع  ریمازملاو ، ءایبنألاو  ىسوم 

بـ ھتاذ  ناوألا  يف  لبَقی  ًاثولاثو  ًادحاو  ًارھوج  مھیف  ىرأو  ًادبأ ، َنیقاب  ٍةثالثب  نمؤأ  انأو   ؛
1412

.
1413

نوكی » و« نونوكی » »
.ةدیدع ًارارم  لیجنإلا  دقتعم  يركف  يف  َھَعبط  اّمنإ  َنآلا  ھسملأ  يذلا  قیمعلا  ّيھلإلا  طرّشلا  ُمتاخو 

« .ٌمجن ءامّسلا  دبك  يف  جّجأتی  امك  َّيف  جّجأتت  ّةیح  ًةلعش  ریصتو  ربكت  يتلا  ةرارّشلا  هذھو  أدبملا  نمكی  انھ 
ينَكراب اذكھف  ذیمّلتلا ، تمصی  ْنإ  ام  أّبنلاب  حرفیو  هُّرسی  ًائیش  ھنم  عمسی  امدنع  َهذیملت  ّملعملا  قناعی  امكو 

! يمالك ُهّرس  امطرفل  ُتّملكت ، ھنم  ٍرمأب  يذلا  َربحلا  كلذ  ُرون  ًاثالث  يلوح  َرادو  ھئانغب 
 



نوعلاو ةسماخلا  ةدوشألا 
يف يتناد  نحتمی  بوقعی  سّیدقلا  .رعّشلا  لیلكإ  لینب  نیقیلا  .ةسنرولف  ىلإ  نینحلا  .ةتبّاثلا  مجنألا  ءامس  )

( ً.اّتقؤم هرصب  دقفیو  رھبنیف  ًّایدسج ، سّیدقلا  ىری  ْنأ  لواحی  يتناد  .ّانحوی  سّیدقلا  روھظ  .ءاجّرلا 
ةّسدقملا ةدیصقلا  ِترصتناو  َثدح  اذإ 

،
1414

ءامّسلاو  اھمامتإ  يف  ضرألا  ِتنواَعت  يتلا 
، ةدیدع َنینس  ّينم  َمسجلا  ِتلحْنأ  يتلاو 

ينیقُبت يتلا  ةظاظفلا  ىلع 

،
1415

ًالَمَح  ھیف  ُتمن  يذلا  ِلیمجلا  ِنضُحلا  َجراخ 
؛ ًابرح ھیلع  َةناّشلا  َبائذلا  يداعُم 

، رَخآ ٍفوُصو  َرخآ  ٍتوِصَبف 
ضاوحألا ىلعو  ًارعاش  دوعأس 

؛
1416

لیلكإلا  لانأس  اھیف  ُتدِّمُع  يتلا 
نامیإلا يف  ُتلخد  َكانھف 

ھلجأ نم  يذلاو  ھلضفب  َحاورألا  فرعی هللا  يذلا 
.ينیبج ًاقحال  سرطب  َجّوت 

ٌرون انَوحن  لبقأ  ةظحللا  كلت  يف 
ھنم جرخ  يذلا  رادملا  كلذ  نم 

1417
حیسملا  مھّفلخ  نیذلا  لُسّرلا  لّوأ 
: حرفلا اھؤلمو  يتّدیس  يل  ْتلاقف 

امدنع امكو  .« 
1418

ةیسیلاغ  ضرألا  ىلع  روزن  ھلجأ  نم  يذلا  نورابلا "  " لبُقی اذَوھ  ْرُظنا ، الأ  - »
ُتیأر اذكھف  نَیتشِوشوُم ، نیتَرئاد  اھّتبحم ، ىرُخألل  امھادحإ  يدُبتو  اھتقیفر  َبرق  ةمامَحلا  حرطنت 

.
1419

كانھ  َھناَمعُطی  يذلا  ءاذغلا  نیَحدتمم  رَخآلاب ، امھدحأ  يفتحی  امھو  نیَمیظعلا  نیَریمألا 

.يّایحم ضفْخأ  ينالعَج  ّىتح  نَیبھالو  نَیتماص   
1420

يمّادق افقو  باحّرتلا  تارابع  ادَفنتسا  امدنعو 
: ًةكحاض يشیرتایب  ْتلاقف 

ىلاعتی ءاجّرلا  ِتلعج  ول  اّذبح  ، 
1421

انتسینك  ةحامس  َْتفرُع  اھب  نَم  ای  تیّصلا  ةعئّاذلا  حوّرلا  اّھتیأ  - »



: يلاعألا هذھ  يف 

.
1422

ھناسحإب َةثّالثلا  عوسی  اھیف  طاحأ  يتلا  تاّرملا  عیمج  يف  ھِتّلثم  يذلا  ِتنأ  َھنیفرعت ، ِتنأف 
: ًةقث ْددزتلو  َسأّرلا  ِعفرإ  - »

؛ ةینّاثلا ةلعّشلا  نم  ينءاج  عیجّشتلا  اذھ  .انّتعشأب » جضْنی  ْنأ  يغبنی  نینافلا  ایند  نم  انھ  ىلإ  يتأی  امف 
.يرَصب ضفخأ  ينلعج  ءدبلا  يف  امھلقث  َناك  نیتللا  نیتوّرذلا  كنیت  َبوص  ّينیع  ُتعفرف 

ّةیرسلا ةرجحلا  يف  ةثّالثلا  تادْمعلا  ءالؤھ  كتوم  لبق  لباقت  ْنأب  يضقی  انروطاربما  لضف  ماد  ام  - »

ضرألا ىلع  رشنی  يذلا  وھ  ءاجّرلا ، َكریغ  يفو  كیف  َمّعدتیف  طالبلا  اذھ  َةقیقح  رصُبت  ثیحب  ، 
1423

فنأتسا اذكھ  َكاتأ ،»؟ نیأ  نمو  ھنم  رھُزت  ْنأ  كحورل  ّىتأت  نیأ  نمو  ءاجّرلا  وھ  ام  انل  ْلقتلف  ّةبحملا ،
.ھَمالك ينّاثلا  رّونلا 

: اذكھ يتباجإ  ْتقبَس  ّيَحانج ، شیر  يلاعلا  ناریّطلا  كلذ  يف  ْتداق  يتلا  ةعرولا  ةقیدّصلا  ّنكل 

لمحی ًانبا  فرعت  مل  ھَّلك ، انلفحم  ریُنت  يتلا  سمّشلا  يف  بوتكم  وھ  امك  ، 
1424

ةدِھاجملا  ةسینكلا  ّنإ  - »
: لِمحی اّمم  َرثكأ  ءاجّرلا  نم 

.ھلاضن لمتكی  نأ  َلبق   
1425

میلشروأ  ةیؤرل  َرصم  نم  يتأی  ْنأ  ھل  َحیتُتأ  اذلو 
مكیدل ةیلاغ  يھ  مك  ضرألا  ىلإ  َلقنی  يكل  لب  ھیلع  مكُحلل  ال  ھیلع ، ناتحورطملا  نایَرخألا  ناتطّقنلاو 
ھتباجإ ْحرطیلف  ًاوھز ؛ هآلمت  ْنأ  يغبنی  الو  ھیلع ، نَیتریسع  انوكت  نل  ھل : امھُكرُتأ  ةلیضفلا ، هذھ 
َعطست يك  ملَعی ، ام  ىلع  ًاحتفنمو  ًاّزفحتم  هذاتسأ ، نع  ٌدیرُم  بونی  امكو  .هللا » ةیانع  كلذ  يف  هْدعاستلو 
لضفلا نع  مجنی  يذلا  مداقلا  دجملا  نم  قثاولا  راظتنالا  وھ  ءاجّرلا  : » ُتلق عیمجلا ، رظن  يف  ھتمیق 

.میدقلا قاقحتسالاو  ّيھلإلا 
.كولملا ربكأ  ّينغم  ُریبك  وھ  يبلق  يف  هرّطق  نَم  لّوأ  ّنكل  ةدیدع ، مجنأ  نم  رّونلا  اذھ  ينءاج 

:
1426

ّيھلإلا  هدیشن  يف  لاق  نَم  وھ 
؟ ينامیإك ٌنامیإ  ُھل  ناك  ْنَم  ھلھجَیفأ  َكَمسا ؛" اوفرع  نَم  َكب  ْلمأیلف  "

َبكس ریغلا  يف  ُدیُعأف  َّيف ، ضیفیل  ّھنإو  : 
1427

َكتلاسر  َربع  اھیف ، وھ  هاقلأ  امك  يحور  يف  َتنأ  َھتیقلأ  ّمث 
«. كِثیغ

.قرب ِْلثمك  ٌرِّركتمو  ئجافم  ٌرون  فجتری  حار  ةرمجْملا ، هذھل  ّيحلا  نضحلا  يف  ملّكتأ ، امیفو 
جورخلاو ِتافعّسلا  لین  ّىتح  يَنعبت  يذلا  لضفلا  لجأ  نم  ھب  لعتشأ  ُتحرب  ام  يذلا  ّبحلا  : - » َقطن ّمث 

ھب كدَِعی  اِمب  يل  َتیضفأ  ام  اذإ  َكركشأسو  ّھبُحت ؛ نَم  ای  َتنأ  َكّملُكأ ، ْنأب  يضقی  ، 
1428

نادیملا  نم 
: ھل ُتلقف  .ءاجّرلا »

اھیلع هللا ّنَم  يتلا  حاورألا  ةیاغ  اھنع ، ءاجّرلا  يل  فشكی  يتلا  ةیاغلا  ناّددحی  دیدجلاو  میدقلا  نادھعلا  - »



ةایحلا هذھ  وھ  ھنطوو  ًاجودزم : ًابوث  ھنطو  يف  يستكیس  دحاو  ّلك  ّنإ   
1429

ایعشأ  لوقی  .ھتقادصب 

« .ضیبلا باوثألا  نع  ّملكت  امدنع  يحولا ، اذھ  نع  انل  َفشك  ًاحَوب ، ّدشأ  ٍتاملكب  ، 
1430

كوخأو  ةبذعلا ؛

، تاجیَّوتلا عیمج  ھیلع  ّْتدرف  ، 
1431

جھتبأو » َكب  حرفأ  : » ّانم ىلعأ  انعِمس  تاملكلا ، هذھ  ماتخ  يف  ّمث ،
ٍموی نم  ٌرھش  ءاتشلل  ناكل  ھلثم  ناطرّسلا  جربل  ناك  ول  ثیحب  ةّوقلا  نم  ناك  ٌرون  اھَطسو  َقلتئا  ّمث 

.
1432

دحاو
اذكھف ءوس ، ّيأب  رّكفت  ْنأ  نود  نم  سورعلل  ًةمرْكت  ٌةحرف  ُءارذع  صقّرلا  ةقلح  يف  َجلتل  ضھنت  امكو 
َكانھو بّھاللا ، امّھبحب  قیلی  امك  ناصقری  اناك  نیذللا  نیرَخآلا  ىلإ  ھّجتی  وھو  عطاّسلا  رّونلا  ُتیأر 

يف ةتماص  ٍسورعك  ثّالثلا  تالعّشلا  اھترظنب  قرافت  ال  يتّدیس  تناكو  صقّرلاو  ءانغلا  يف  َفذقنا 
.میرت اھناكم ال 

اذكھ .ریبكلا » سّادقلا  لجأ  نم  بیلّصلا  ىلع  َریتخا  يذلاو   
1433

انعِجب  ِردص  ىلإ  دنتسا  نَم  اذوھ  - »
.ھِلَبق نِم  امك  اھمالك  َدَعب  هابتنالا  َغلاب  ّلظی  نأ  نم  اھرصب  عنمت  مل  تاملكلا  َكلت  ّنكلو  يتّدیس ، ْتّملكت 

، هَرصب ةیؤرلاب  ھعمط  نم  دقفی  يذلاو  ًالیلق  فسكنت  يھو  سمّشلا  ىری  ْنأ  يف  دھَجیو  نیاُعی  نَم  ِْلثمكو 
وھ ام  ٍءيش  ٍلجأ  نم  كُرصب  ىرت  ای  رھبنی  َمل  : - » ٌتوص لوقی  امیف  ةریخألا ، ةلعّشلا  َمامأ  ُترص  اذكھف 

نكی مل  املاط  ىرخألا  داسجألا  عم  كانھ  ىقبیسو  ٌبارت  ضرألا  يف  يدسج   
1434

ناكملا ؟ اذھ  يف 
.ّيلزألا موسرملا  هّددُحی  امل  ًالِداعم  انددع 

هذھ عم  .مكَملاع » ىلإ  اذھ  ُلقنتس   ؛
1435

امھَیبوث  يف  نانثا  نارون  ّالإ  ّيوابوطلا  رّیدلا  ىلإ  َقْری  ملو 

املثم ، 
1436

ةثّالثلا  سافنألا  توص  عمجی  ناك  يذلا  بذعلا  قافولا  كلذو  ةبھتلملا  ةرّودلا  ْتأدھ  تاملكلا 

.ءاملا يف  قفطصت  تناك  اَمدعب  داھجإلا ، وأ  رطخلل  ًایدافت  ، 
1437

ةرّافص  توص  ىلع  فیذاجملا  ّفقوتت 

ُتنك ّينأ  عم   
1438

اھتیؤر  ىلع  َوقأ  ملو  يشیرتایب  يرأل  ُّتفتلا  امدنع  يسفن  َكاذنآ  ْتبرطضا  مك  هاّوأ 
! دیعّسلا نوكلا  يف  اھبناج ، ىلإ 

 



نوعلاو ةسداّسلا  ةدوشألا 
دیعتسی يتناد  .ھل  نوّقفصی  نّویوابوطلا  .ّةبحملا  يف  يتناد  نحتمی  ّانحوی  سّیدقلا  .ةتبّاثلا  مجنألا  ءامس  )

( .هللا ءامسأو  رشبلا  لئاوأ  ناسل  نعو  ةقیلخلل  ىلوألا  ةنمزألا  نع  ھمالكو  مدآ  ّيلجت  .هَرصب 

،
1439

ّيمعملا  َيرصب  ىلع  ًاقلق  ُتنك 
ْھَتدمخأ يتلا  ةضماولا  ةلعّشلاب  اذإو 

، يھابتنا َبذج  ًاَسفن  ثعبت 
دیعتست ْنأ  راظتنا  يف  : - » لوقی ناك 
، يتَنیاعمب أفطنا  يذلا  َرصبلا 

.مالكلاب ھضّوعت  ْنأ  نُسحَیل  ّھنإف 
، كحور ھیلإ  ّنحت  ْنَم  ًّایمسُم  ْأدبتلف 

َكرَصب ّنأ  ْملعتلو 
؛ ّتیملاب وھ  امف  َھتدقف  َتنك  ْنإ 

كدوقت يتلا  ةّدیسلاف 
اھترظن يف  لمحت  ّةیھلإلا  رئاودلا  هذھ  َربع 

.
1440

انینَح » َيدیل  تناك  يتلا  ةردقلا 
ام يتلا  رّانلاو  يھ  ْتَجلَو  ھنم  يذلا  بابلا  امھ  اتناك  نیتللا  َّينیعل  ءاّودلا  ًالجآ  وأ  ًالجاع  ِتأیلف  ُتلقف - :

.اھنم قرتحأ  ُتحرب 
ًةرات قشعلا  ّيلع  اھیلمی  يتلا  ةباتكلا  لماكل  ءایلاو  فلألا  وھ  ّھلك  طالبلا  اذھ  روبح  عنصی  يذلا  ریخلاف 

.«
1441

ءاختراب  ًاروطو  ٍةّوقب 
لاق ًاضیأ ، مالكلا  ةعتم  ينبھی  ءيجافملا  راھبنالا  نم  َيفوخ  ّينع  َلازأ  َناك  يذلا  ھسفن  توّصلاب  اذإو 

: ُتبجأف .ةیاغلا » هذھ  وحن  ْكتقلطأ  ٍسوق  ّةیأ  لوقت  ْنأو  َفھرأ ، ٍلابرغب  كركف  ىلُجی  ْنأ  يغبنی  : - » يل
: قشعلا اذھ  َْلثم  ّكش  الو  َّيف  عبطت  يلاعألا  هذھ  نم  لّزنتت  يتلا  ةدایّسلاو  ةفسالفلا  نیھارب  ّنإ  »

ٍةبیط ىلع  ھتاذ  يف  يوطنی  ّھنأو  اّمیس  انیف ال  َقشعلا  لعُشی  ّىتح  ھعمسن ، ْنإ  ام  ٌریخ ، وھ  امب  ریخلاف ،

.
1442

ةریبك 
طویخ نم  ٍدحاو  نم  َرثكأ  ھجراخ ال  يف  ٍمئاق  ٍریخ  ّلك  لعجت  ًةرفو  ریفولا  رھوجلا  اذھ  َبوَصف  ھیلعو ،

.ناھربلا اذھ  ھیلع  َمئاقلا  َّقحلا  ّنیبتی  نَم  ُركف  ًاقشاع  ھّجتی  ْنأ  يغبنی  هاوس ، َبوص  ال  َھبوص ، هرون ،

.
1443

ّةیدمرّسلا  رھاوجلا  لّوأ  وھ  قشعلا  ّنأ  يل  تبُثی  نَم  وھ  ّقحلا  اذھ  نع  يركفل  فشكی  يذلاو 



: ھسفن نع  ًاّملكتم  ىسومل  لاق  يذلا  ّيقیقحلا  ّفلؤملا  توص  ھنع  فشكی  ام  اذھ 

ءانبأ رّكذی  يذلا  يلاعلا  َكریشبت  أدبت  ْذإ  ھنع  يل  فشكت  ًاضیأ  َتنأو   
1444

« .ّھلك َریخلا  َكیُرأس  - »
« .رخآ ٍنایب  ّيأ  نم  َلضفأ  طالبلا  اذھ  رارسأب  ضرألا 

.كِّبح ىلعأ  ىلإ هللا  ّعلطتی  هّایإو ، قفاوتت  يتلا  ةدایّسلابو  ّيناسنإلا  ركفلاب  : - » ُتعمسف

مل  
1445

.ھقشع » ىرت  ای  كّضعی  نانسألا  نم  ْمَكب  انْمِھفأو  ھیلإ  َكبذجت  ىرخأ  ٌراتوأ  تناك  ْنإ  انل  ْلق  ْنكل 
.يتداھش ھیجوت  دیری  ناك  نیأ  ىلإ  ُتكردأف  ًّایفخم ، اذھ  حیسملا  رَسنلا  كّرابملا  دصقملا  نكی 

ّنأ كلذ  يّتبحم ؛ نیوكت  يف  ْتمھاس  َةیحان هللا ، َبلقلا  ھّجوت  ْنأ  نكمی  يتلا  تاّضعلا  عیمج  ّنإ  : » ُتفنأتساف
، يسفن انأ  َلعفأ  امك  ٍنمؤم  ّلك  ھلمأی  امو  ایحأ ، يكل  ھلإلا  هاساق  يذلا  توملاو  َملاعلا ، نایكو  ينایك 

ءيطاش ىلع  ينعضوو  ّلاّظلا ، ّبحلا  رحب  نم  ينجرخأ  ّھلك  اذھ  اھنع ، ُتّملكت  يتلا  ّةیحلا  ةفرعملاو 
.ّقحلا ّةبحملا 

ْنإ امو  .ریخ » نم  ھب  اھَرمغ  ام  ردقب  انأ  اّھبُحأ  ، 
1446

ِّيلزألا ِّيناتسبلا  ُناتسب  اھب  نادزی  يتلا  قاروألاو 
: يتدیّس تناكو  ٌةبذع  ُدیشانأ  ءامّسلا  يف  ْتّددرت  ّىتح  ُّتمص 

ِةاقالمل عرھی  يذلا  ّيرصبلا  ركفلاب  ّيوق  ٌرون  انظقوی  امكو  سّودق »! سّودق ، سّودق ، نیرخآلاو - : لوقت 
ةئجافملا ھتظقی  نوكتو  هانیع ، هارت  ام  ّلك  نم  ظقیتسملا  برھیو  رخآ  ىلإ  ءاشغ  نم  ّللستی  يذلا  ءوّضلا 

جھوب ٍرابغ  ّلك  َّينیع  نم  يشیرتایب  ْتدرط  اذكھف  مكُحلا ؛ َھفعُسیل  ِتأی  مل  املاط  يعولا  نم  ًةدّرجم 
: لایمألا فالآ  ةفاسم  ىلع  عطسی  ناك  يذلا  كاذ  اھینیع 

.اَنبرق اُھتیأر  ٍةعبار  ٍةلعش  ِمسا  نع  ُتلءاست  قوعصملا  ْلثمكو  لبق ، يذ  نم  َلضفأب  ىرأ  ُترصف 

ةردقلا اھتقلخ  يتلا  ىلوألا  ُسّفنلا  . 
1447

ةدابعلاب اھئرابل  ھّجوتت  ّةعشألا  هذھ  يف  : - » يتّدیس ْتباجأف 

يتلا اھسفن  اھاوقب  َبئرشت  ّمث  حیّرلا ، رورم  ىدل  اَھتورذ  راجشألا  قاروأ  سّكُنت  امكو   
1448

ىلوألا
ْتناك مالكلا  يف  ٌةبغر  يتقث  يل  ْتداعأ  ّمث  يلماكب  ًاقعصنم  ّملكتت ، ْتناك  املاط  ُتلعف  اذكھف  اھضِھُنت ،

« .ينبھلت
كلّسوتأ ّةنكو ، ھل  ًةنبا  ٍةجوز  ّلك  نوكت  يذلا  قیرعلا  بألا  اذّھیأ  ًةعنای ، ْتَِجتُنأ  اَھدحو  ًةرمث  ای  : - » ُتأدبف
عرطصی امكو  ةعرسب »؟ كعمسأ  يك  اھنع  ّربعأ  ال  يتلا  يتبغر  ىرت  امأ  ينّملكت : ْنأ  عَرولا  لماكب 

ىلوألا حوّرلا  تناك  اذكھف  ھِتاكرحل ، ّفیكتی  يذلا  راّثدلا  َللخ  ھب  ّسُحی  امب  طیُحن  ثیحب  ىّطغم  ناویح 
.رورّسلا لماكب  ينلماُجتل  تءاج  اّھنأ  نع  رینُملا ]  ] اھفالغ َربع  يل  ّفشت 

َلماك ھنم  َتنأ  قثاولا  ءيشلا  كل  نیبی  اّمم  ًاحوضو  رثكأب  اھّنیبتأ  كتبغر ، نع  ّربعت  ْنأ  َنود  : - » ْتلاق ّمث 
.ھتروصب ءيش  اھعبطی  الو  اھتروصب ، ءایشألا  عیمج  عبطت  يتلا  ّقحلا  ةآرملا  يف  اھارأ  ّينأ  كلذ  ةّقثلا ؛

مكو لیوطلا ، جارعملل  ةّدیسلا  هذھ  اھیف  ْكتّأیھ  يتلا  ةیلاعلا  ةضوّرلا  يف  يّنلحأ هللا  ىتم  َفرعت  ْنأ  دیرت 
.ُتلعف امو  ھب ، قطنأ  ُتنك  يذلا  ناّسللاو  ھبضغل  ّيقیقحلا  ثعابلاو  َّينیع ، َجھبأ  نمّزلا  نم 

ھنم يذلا  عضوملا  يفو   
1449

َهدحو ّدحلا  زواجت  لب  يفنلا ، كلذ  ثعاب  وھ  ةرّمثلا  لوانت  نكی  مل  ّينب ، ْيأ 



سمّشلل نیترودو  ٍةنس  ِةئامثالثو  ٍفلأ  َلاوط  لفحملا  اذھ  يف  بغرأ  ُتللظ  ویلیجرڤ ، َكتّدیس  ْتجرخأ 

نیثالثو ًةئامعست  اھِقیرط  جورب  عیمجب  ّرمت  سمّشلا  ُترصبأ  ضرألا  ىلع  يثكم  َلاوطو   ؛
1450

يذلا ال عینّصلاب  دورمن  ةلالس  كمھنت  ْنأ  ِلبق  نم  ًّاقح  َضرقنا  ھب  قطنأ  تنك  يذلا  ناّسللاو   
1451

ةّرم

لقعلا راثآ  نم  ةدحاو  نكت  مل  ءامّسلا ، تاكرح  بسحب  ّریغتت  يتلا  رشبلا  ِةعتم  ٍلعفبف   
1452

ھمامتإ نكمی 
.ّطق ًةمئاد 

امك ھنورّرقت  ةعیبطلا  مككرتت  اذھ  َكلتب ، مأ  ةلكاّشلا  هذھبأ  ْنكل  ناسنإلا ، قطنی  ْنأ  ةعیبطلا  عینص  نم 
.مكیضُری

ّيلعلا ریخلا  مسا  وھ  ضرألا  ىلع  يإ »  » ناك میحجلا ، قیض  ىلإ  َلزنأ  ْنأ  َلبق 
ھباتك يف  ھنع  ّربع  ناك  يذلا  لّوألا  ّيوغللا  هداقتعا  انھ  يتناد  حّحصیو  .هللا  وھ  ىمسألا  وأ  ّيلعلا  ریخلا 
مادھنا دعب  نّییناربعلل  ةغلك  ةسوسمم  ریغ  تیقب  مدآ  ةغل  ّنأ  ىری  ناك  ذإ  ّةیماعلا ،» ةحاصف  يف   » ّيرظنلا

وھو يإ ،»  » وھ مدآ  ھب  قطن  ظفل  لّوأ  ّنأ  ھسفن  ّفلؤملا  يف  دّكؤی  امك  .ةّددعتملا  نسلألا  ةدالوو  لباب  جرب 
ةخرصو ّيناموّرلا ، میقرتلا  يف  دحاو »  » مقّرلا  ) ةدحولا ىلع  ةدرفملا  ّلدتو  ّةیربعلا ، يف  ءامسأ هللا  دحأ 

ّنأل ًانَسح  كلذ  ناكو  : 
1453

« ْلإ  » َيّمُس ّمث  ةجھب ، نم  نفنتكی  ام  ھنع  ردصی  يذلا  يإ ).»  » حرفلا
.ىرُخأ دلوت  نیح  يف  نصغلا  نع  حازنت  ةقرو  ْلثمك  يھ  رشبلا  تالامعتسا 

ىلإ ىلوألا  ةعاّسلا  نم  مثإلا ، يف  ُدَعب  نمو  ةءاربلا  يف  ُتللظ  رحبلا ، ىلع  فرشُملا  قھاّشلا  لبجلا  ىلعو 

.
1454

ةسداّسلا  َةعاّسلا  اھترئاد ، َعبُر  ُسمّشلا  ّریغت  امدنع  يلت ، يتلا  كلت 
 



نوعلاو ةعاّسلا  ةدوشألا 
َةبحص رودی  يتناد  .نمّاثلا  وشتافینوب  ابابلل  سرطب  سّیدقلا  عیرقت  .نیسیّدقلا  دیشن  .ةتبّاثلا  مجنألا  ءامس  )

ىلإ يتناد  دوعص  .رّانلا  ءامس  ىلإ  نّییوابوطلا  ةدوع  .يتناد  ةّمھم  ةءوبن : .ةبَكوكملا  ءامّسلاو  ءازوجلا 
داسف عیرقت  .لّوألا  كّرحملا  ةعیبط  ھل  حرشت  يشیرتایب  .ةكئالملاو  هللا  لّوألا : كِّرحملا  وأ  ةعسّاتلا  ءامّسلا 

( .مداق ّيقالخأ  دیدجتب  ةراشبلا  .ّةیناسنإلا 
« سّدقلا حوّرلاو  نبالاو  بألل  دجملا  - »

، ّھلك سودرفلا  ّددری  أدب  اذكھ 
.ءانغلا َكلذ  ةبوذع  يْنتركسأف 

هارأ ُتنك  ام  يل  اَدبو 
رْكُّسلا َناكو  نوكلل  ًاكحض 

.عمّسلاو رصبلا  الك  نم  َّيلإ  ذفنی 
! ةقئاّش ًةجھب  اھل  ایو  حرفلل  ای  هآ 

! مالّسلاو ّةبحملا  اھؤلم  ٍةلماك  ٍةایحل  ای 
! عَمط الب  ٍةنومضم  ٍتاورثل  ای 

.
1455

ةعبرألا لعاشملا  تناك  َّينیع  مامأ 
اھنیب نم  َلبقأ  يذلا  لّوألاو  ّدقوتت ،

، ًاجھو دادزی  َلعج 
نوكی ام  َھبشأ  ُهآرَم  يف  راص  مث 

خیّرملاو وھ  ناك  ول  سیجربلا  ریصیس  امب 
1456

امھَشیر نالدابتی  نیَرئاط 
انھھ عزّوت  يتلا  ةیانعلاو 

تمّصلا ِّتلحأ  ءابعألاو  راودألا 
، بناج ّلك  نم  نّییوابوطلا  ةقوج  يف 

، ْنَشھدنت الف  ينَول  ُتدقف  ْنإ  : » ُتعمس امدنع 
.مَھناولأ ًاعیمج  ءالؤھ  دقفیس  ّملكتأ  امنیحف 

، يناكم ضرألا  ىلع  بصتغی  يذلا  َكلذو 

ِنبا هللا، روضح  نم  رغاّشلا   
1457

َيناكم  يناكم ،



نم ًاعقنتسم  يتربقم  نم  َلعج 
يذلا قسافلا  ّنأ  ّىتح  َنفعلاو  ءاّمدلا 

« 
1458

كانھ ٌرورسم  انھ  نم  َطقس 
.ءاسم َحبص  سمّشلا  ةھجاوم  يف  مویغلا  غبصی  يذلا  نّوللا  ءامَسلا  لماك  ىلع  َرشتناف 

حملم َّریغت  اذكھف  ریغلا ، ایاطخب  عمست  ْنإ  ام  فوخلا  اھورعیو  اھسفن  نم  ًةقثاو  ّلظت  ٍةفیرش  ٍةأرما  ْلثمكو 

.
1459

ّةیلعلا  ةردقلا  ِتّبذعت  امدنع  اذھك  ًافوسك  ْتدھش  ءامّسلا  ّنأ  بسحأو  ًاضیأ  يھ  يشیرتایب 
: اھآرم َباصأ  اّمم  رثكأ  ّریغتلا  نم  ھَكردأ  توصب  اھمالك  ةلعّشلا  تلصاو  ّمث 

لینل لب  بّھذلا ، زینكت  يف  َمدختل   
1460

سوتیلكو َنیل  مد  نم  الو  انأ  يمد  نم  حیسملا  ةجوز  ِذتغت  مل  - »

.ةریثك ٍعومد  ِدَعب  نم  مھءامد   
1461

ونابروأو وتسیلكو  ویپو  وتسیس  َبكس  ةدیعّسلا  ةایحلا  هذھ 
ٌرطش مھراسی  ىلإو  ّيحیسملا  بعّشلا  نم  ٌرطش  اننوبقعی  نَم  ِنیمی  ىلإ  سلجی  ْنأ  اندصقم  نم  نكی  ملو 

الو ةدامعلا ؛ ءام  اولان  نَم  لتاُقت   
1463

ةیار ىلع  ًاراعش  ُتّیقلت  ناّذللا  ناحاتفملا  حبصی  نأ  الو   
1462

رَخآ
لعتشأو اھنم  ًالجخ  ُرّمحأ  ام  ًابلاغ  ةبذاكو ، ةعابم  ٍتازایتما  لجأ  نم  ٍمتخ  ىلع  ًةروص  حبصأ  ْنأ 

ام ةیاعر هللا ، ای   
1465

نایعر ِبایث  يف  ًةساّرف  ًابائذ  انھ  انناكم  نم  ىرن  يعارملا  عیمج  يف   
1464

ًابضغ
؟ نیمانت ِكل 

! نیطقستس ٍةسئاب  ٍةیاھن  ّيأ  يف  ةّبیط  ًةیادب  ای  : 
1466

نوكساغلاو  نّویروھاكلا  ّأیھتی  انمد  برشلو 

ام ناعرس  َملاعلا  دجم  نع  ينوپیشو ، يھ  ، 
1467

امور يف  ْتعفاد  يتلا  ّةیھلإلا  ةیانعلا  ّنأ  ىرأ  ّينكلو 

ّْرتستت الو  َكاف ، حتفا  الأ  ضرألا ، ىلإ   
1468

ينافلا َكلقث  كدیُعیس  ْنم  ای  ّينب ، ای  َتنأو ، ةدجنلل ؛ ّبھتس 
سمُالی امدنع  ٍدّمجتم  ٍراخب  نم  ًاَفُدن  انئاوھ  يف  جّلثلا  طقسی  امكو  .ھیلع » انأ  ّْرتستأ  مل  يذلا  ىذألا  ىلع 

يتلا ةرصتنملا  ھترخبأ  رطمیو  نّولتی  َریثألا  ىلعألا  يف  ُتیأر  اذكھف   
1469

َسمّشلا ءامّسلا  ةزنع  ُنرق 
.اننیب اھماقم  ْتّریخت 

.دعبأ ذاّفنلاب  اھیف  اھل  حمست  ةفاسملا  ِدعت  مل  يتلا  ةظحللا  ّىتح  اَھلاكشأ  عبتی  يرصب  َحار 
« َتُرد مك  ْرُظناو  َكرظن ، ْضفختلف  : - » ىلعأ ىلإ  رّظنلا  نع  ُتففك  يّننأ  ْتأر  دقو  يتّدیس  ىل  ْتلاقف 

يتلا سوقلا  َلماك  ةیاّھنلا ، ّىتح  طسولا  نم  ُتزتجا ، دق  رّظنلاب  اھیف  ُتأدب  يتلا  ةعاّسلا  ذنم  يّننأ  ُتیأرف 

ھنم برقأو  نونجملا ، سیلوع  َروبع  شِداق  نم  َدعبأ  ىرأ  ُتنك  ثیحب  اذكھ   
1470

لّوألا خانملا  اھعنصی 

، رثكأ ءاضفلا  كلذ  يف  ىرأ  ْنأ  نكمی  ناك   
1471

ًاریغص ًالمِح  ّھپوروأ  ھیف  ْتراص  يذلا  ءيطاّشلا  كلذ 

حرب ام  ناك  يذلا  قشاعلا  َيركف   
1472

ّفینو ٍةمالع  ةفاسم  ىلع  ّيمدق  دنع  ودعت  تناك  سمّشلا  ّنكلو 
.يتّدیس رواُحی 



اَعنص ةعیبطلا  وأ  ّنفلا  ّنأ  ولو  بثك ؛ نع  اھب  قیدّحتلا  يف  ًةبغر  ىضم  ٍتقو  ّيأ  نم  رثكأ  لعتشی  َحار 
ًءابھ امھناطلس  ّلك  اَدبل  ریواّصتلا ، َربع  وأ  ّيرشبلا  دسجلا  يف  ُنیعألا  رْسأ  وأ  حاورألا  باذتجالا  ًاخاخف 

.نیتكحاّضلا اھینیع  ىلإ  ُّتفتلأ  امدنع  ينرھبی  ناك  يذلا  ّيھلإلا  نسُحلا  ىلإ  سایقلاب 
نم عرسأ  يھ  يتلا  ءامّسلا  يف  يْنتفذقو  لیمجلا  ادیل  ّشع  نم  ّيف  اُھترظن  اْھتقلأ  يتلا  ةردقلا  يْنتعزتناف 

.
1473

عیمجلا

.
1474

يلاخدإل يشیرتایب  ْھتراتخا  اّھیأ  لوقأ  ْنأ  ردقأ  نل  ثیحب  لثاّمتلا  نم  يھ  ةیلاعلا  ّةیویحلا  اھمیلاقأ 
: ًاطبتغم اھّایحم  يف  اَدب هللا  ثیحب  ةجھبلا  هذھ  لثمب  ًةكحاض  ْتأدب ، يتابغرب ، ٌةریصب  َيھ  ْذإ  اّھنكلو ،
ةطقن انھ  دجت  َھلوح ، ىقبی  ام  كّرحتو  زكرملا  ىلع  نوكس  يف  يقُبت  يتلا  ملاعلا  ةعیبط  ّنإ  - »

امو اھّكرُحی  يذلا  ّبحلا  ّدقوتی  ھیف  يذلا  رطاخ هللا  ىوس  رَخآ  ّلحم  نم  ءامّسلا  هذھل  امو   ؛
1475

اھتیادب

قاّطنلا كلذو  اھاوسب ، يھ  طیحت  امك  ةرئادب ، اھناطیحی  ّةبحملاو  رّونلاو  . 
1476

لضف نم  اھیلع  ھبكسی 
ساقْنت ىرُخألا  تاكرحلا  لب  ىرخأ ، ٍتاكرحب  اھتكرح  ساقْنت  ال  .ھمھف  ىلع  ردقی  هَّرنز  نَم  هدحو 

نمّزلا ّعتمتی  فیك  نآلا  َكل  َحّضتا  نوكی  ْنأ  ىسعو   ؛
1477

سمُخلاو فّصنلاب  ساقْنت  ةرَشعلاك  اھتكرحب ،

غلاب نینافلا  رشبلا  قرُغت  نَم  ای  ُعشج  ای  هآ  . 
1478

ىرُخأ ٍةینآ  يف  ھقاروأبو  ءانإلا ، اذھ  يف  هروذجب 
! كجاومأ نم  عأ  هيع  علتي  ْنأ  ردقِل  َدحأ  نأ ال 

ّ
ه ّح  َكَتحت  قمُعلا 

.اضهَج ارمث  َّقحلا  َقوقُلا  لِّوحُ  ام  ناع  َحاحلملا  رطملا  ّنأ  َدب  لا ، ىدل  ةدارإلا  رهزت 
.دحاو ٍّل  اّدخ  غي 

ّ
َب ْنأ  ِلق  نم  مهنم  ناهي  ّمث  راغّصلا ، دنع  ّإ  نادِجوْني  ةءالاو ال  نامإلا 

،
1479

رهش ِّيأ  ْتنا   ٍتامل  َّيأ  َمهتل  ّح  هناسل  قلطني  ْنإ  ام  ّمث  مَثعلتي ، ُدعَ  وهو  موص  اذهف 
اهيلإ ىري  ْنأ  لمأ  ّح  ەَدنع  قطّنلا  لمتك  ْنإ  ام  ّمث  اهيلإ ، عمتسو  هّمأ  ّبح  هتمثعل  روط  َكاذو  

.َقُت و 
رجهتو َحبّصلا  بلجت  لا  ەذهل  ةلمجلا  ةنبالا  روهظ  َعم  دَوسأ  دلِجلا  ُضبأ  بلقني  اذكه 

.
1480

ءاسملا
ةّلا ةْإلاف  اذلو  ضرألا ؛ َنألا  محَ  ال  ادحأ  ّنأ  ْركفُتلف  كلذ ، نم  َشهدنت  ال  لف  َتنأ  اّمأ 

.
1481

لالض قُرط  ةعوفدم ع 
ٌ

،
1482

ضرألا لَمهملا ع  ّيوئملا  ءزجلا  بس  ءاتّشلا  نم  هلما  اّثلا  نونا  جخ  ْنأ  َلق  ْنل 
ّلحم َرِّخؤملا   ەراظتنا  لاط  يذلا  ظحلا  عض  ثح  ةّدحلا  ەذه  لْثم  العلا  تاقلحلا  ەذه  ّعشس 

.ةرهّزلا ِباقعأ  ّقحلا   ةرمثلا  ءتو  ةماقتسا ؛ لوطسألا  قلطنيف  مودقلا ،

 



نوعلاو ثلا 
ّ

ةنما ةدوشألا 
ح تاب  .ةّران  رئاود  عسب  ةطاحم  ةئضم  ةطقن  ةؤر  .لّوألا  كَّرحملا  وأ  ةعساّتلا  ءامّسلا  )

( .ةكئالملا بتارم  .عسّلا  تاومّسلا  عسّلا  رئاوّدلا  ةقالع 
ّقحلا َهجولا  َْترأ  امدنع 

ءاسؤبلا نافلل  ةاحلا  ةاحلل 
، ور ُسِدرَفُت  لا  ەذه 

ةلعش َران  ةآرملا  ءرملا   ىري  امف 
، فلخلا نم  اهرون  ەؤيض 

، ەركف وأ   ەرظن  اهحمل   ْنأ  لق 
ماجلا نا  ْنإ  ىل  تفتلو 

، هسكع ام  قباط  نأ 
ّ

ه ىف  ّقحلا  َقطن 

،
1483

هعاقو ٍدش  َقباطت 
 – راذ قطنت  كلذ  ْتحرب  ام  ُتلعف -  اذكهف 

تتافلا نيعلا  رظنأ إ  انأو 
.نَشِل ةلوبحأ 

ً
ّبحلا  امهنم  َعنص  تللا 

ّيع َحفلو  ُّتفتلا  امدنعو 
ءامّسلا َكانه   ىءاي  ام 

، ناعمب اهترئاد  قّدحن  امدنع 
ةّوقلا نم  وه  ٌرون  اهنم  ّعش  ةطقن 

ً
ُتأر 

اهبهل لا  علا  ثح ي ع 
، هجَهو ءاضم  مامأ  َقبطنت  ْنأ 

، ادج ةلئض 
ً

انه  ودت  لا  ةمجّنلاو 
ارمق َكانه  هناج  ودت إ 

.مجن راوج  ٍمقم  ٍمجن  ِلْثم 
، افثك اهلمح  يذلا  باّضلا  نوك  امدنع  اهتز ، عنص  يذلا  روّنلا  نم  ةلاهلا  ةق 

ً
ودت  امو 

لا عألا  ةكرحلا  زواجتت  ْنأ  نكمل  ّح  ةع  راّنلا ، نم  ٌةرئاد  ةطقّنلا  لوح  رودت  تنا  اذكهف 

، ةعارب ةثلاّثلاو  ةثلاثب ، ةناّثلاو  ىرخأ  ٍةرئاد  ةطاحم  تنا  ةرئادلا  ەذهو   ؛
1484

ملاعلا لوح  فوطت 
.ةسداس ةسماخلاو  ةسماخ ، ةعاّرلاو 



ـتح اهَ ْنأ  نم  َقَيضأ  نونوي  لوسر  نوكس  ثح  دادتمالا  َنمل  نو 
ّ

اه ةعاّسلا ، أت  ّنهالعأ  و 

.
1485

اهلما
اهبترت دعتي  اهب  لا  ةفاسملا  بسح  أطأ  رودت  ْتنا  اهنم  ةدحاو  ّلو  ةعساّتلاو ؛ ةنماّثلا  كلذكو 

نأل
ّ

اه ضحملا ، ةراّلا  إ  برقألا  تنا   صألا  اهتلعش   تنا  لا  ەذهو  عمجملا ؛ نع 

ەذه نع  : » رمألا نم  َّكش  ارئاح و  ْتأر  لا  دّس  ْتلاقف    
1486

.يداقتعا َأ   اهنم  يذتغت 
.اهلما ةعبطلاو  ءامّسلا  ردصت  ةطقّنلا 

.اهزّفحُ يذلا  بهّلا  ّبحلا  نم  ٍثعاب  ةعّلا  ەذه  اهتكرحل  ّنأ  ْملعاو  اهيلإ ؛ برقألا  ةرئاّدلا  رظناو 
َحيتأ  ام  يفكسف  كالفألا ، ەذه  ُتأر   يذلا  ماظّنلا  اذه  لْثم  اَّترم  ملاعلا  نا  ول  : » اهل ُتلقف 

.زكرملا نع  ةئان 
ٌ

نأو 
ّ

اه امّس  اهنكت ال  اعد  كالفألا  ىرن  ْنأ  نكم  ّحلا  ملاعلا  ْنلو   ەارأ ؛ ْنأ 
اموخت فرع  يذلا ال  عئاّرلا  ّئالملا  دعملا  اذه  ةاغ   نم  فرعت  ْنأ  بغرل  نا  ْنإ  انه ، نمو 

نياعأ نإ 
ّ

ام انأف  ، 
1487

َنياتم ةروّصلاو  جذومنألا  ّلظ  فك  َفرعأ  ْنأ  يف  روّنلاو ، ةّحملا  ىوس 
ةعص

ِّ
ْتّدتشا  دقلف  ْنَشهدنت  الف  ةدقعلا  ەذه  ّلحل  كفكت  َكعاصأ ال  تنا  ْنإ  « - » .اثبع كلذ 

: ْتفاضأو دّس  ْتملت  اذكه  سَملُت »! مل  نأل 
ّ

اه
.كلوح َرظّنلا  ِفهرأو  كحور ، كس  دت  َتنك  ْنإ  َكل  لوقأس  ام  َّقلت  - »

وأ هئاحنأ  فا 
ّ

ة ةنملا   ةلضفلا  مظُع  بسح  ةقّض  وأ  ةعساو 
ً

دسجلا  رئاود  نوكت 

.
1488

اهتلض
ْتنا ْنإ  ادادتما  دسج أ  يوطني ع  ألا  صالخلاو  اصالخ أ ؛ بهي  ةيطلا  نم  ألا  رْدقلا 

.اَّهلام ةئفاتم   ن 
َ

حاو هل 
فرعتو ّبحت أ  لا  ةرئاّدلا  لحُت إ  نإ 

ّ
ام نولا  َرئاس  اهءارو  بذتجت  لا  ءامّسلا  ەذهف  هلعو ،

، ةّئاد َكل  ةدالا  رهاوجلا  ەذه  ةردقلا   عم  ل  رهاظلا  َعم  كَساق ال  َتفّك  َتنأ  ام  اذإف  أ ؛
عّتمتت ام  ٍءامس  َّل  عمج  ّلقألا  للقلا إ  نمو  ألا  ثلا إ  نم  ٍبهاذ  عيد  ٍبسانت  ّيأ  ىسف 

ەّدخ نم  خفنيل  ساروب  أ  امدنع  اقِلأو  اقئار  ّيثألا  ةرلا  فصن  ّلظ  امو  « 
1489

ف
َ

.مه نم  ه 

مسبتو ەوفص ، نم  ّركعت  تنا  لا  ةقلا  كلت  هنع  عو  هلسغ  ثح  ، 
1490

ةموعن ألا 
َ جناف  ةحَّضوملا  اهتباجب  دّس  تءاج  امدنع  ُتلعف  اذكهف  اهل ، اهملاقأ  نتافم  ءامّسلا 

.اهئامس ٍةمجن   نا 
ْ

َءالج ّقحلا 
.ّحم ٌددح  ألألتي  ام  ألألتت  رئاوّدلا  كلت  ْتحار  ەذه ، اهتامل  قوت 

ّ
ْتف امدنعو 

ِتاناخ تاّرملا  فال  اهددع  قوف  ثح  تنا  ةرفولا  نمو  اهقح ؛ ةعوبتم 
ً

ٍةرا  ّل  تنا 

اهيلع  ُت  لا  ةتباّثلا  ةطقّنلا  تاقوجلا   عيمج  اهلّترت  انعشوه »  » ُتعمس  
1491

.جنرطّشلا

.ادأ تنا  امثيح   
1492

اهعقاوم



ّيفوّلا ألا 
ُ

نالو ناترئاّدلا  َكْترأ  : - » يركف لمتعت   ّكشلا  ِتاآ  ْتحمل  لا  ەذه  ْتلاقف  
مهدعاس اوعاطتسا ، ام  ةطقّنلا  هيش  اونوكل  مهتّبحم ، َجئاشو  ةعّلا  ەذهب  نوعي  ّيورلاو 

.اعلا مهعقوم  رظّنلا   
ثلثملا هَمامت  دج  اهــو  ّلإلا ، ىأرملا  شورعِ  دُت  مهلوح  نم  ةقلحملا  ىرخألا  تاّحملاو 

نكْس يذلا  ّقحلا  رظن   ِقمُع  نم  ه  نوعتّمتي  ام  بسح  نوحرف  اعمج  نأ 
ّ

مه ْملعاو   
1493

لّوألا
.ركف ّل  هلإ 

1494 دعَ نم  أ  ةّحملا  لعف  ّنأ  كلذ  ةؤرلا ، لعف  ّيواطلا   نئالا  سّسأتي  فك  ىرن  اذكه 
: ةّيطلا ةدارإلاو  لضفلا  نع  ضّخمتت  لا  ةنسحلا  لاعفألا  تقم  ساقْنت  ةؤرلاو 

، ّيدأ عير  ةلاّشلا   ەذه  معتي ع  يذلا  رخآلا  ثلثملا   
1495

.ىرخأ ٍةجرد إ  نم  مّدقتن  اذكه 

بتارم اعتت   ناحلأ  ةثالثب  عاطقنا  نود  انعشوه »  » دشُي ، 
1496

ّللا لَمحلا  هّع  نأ  َنود 
.ثلثملا كلذ  ِةعناّصلا  ثالّثلا  حفلا 

: تاَخألا تاّلا  عبقت  ةترملا  ەذه   

.
1497

تاردقلا أت  ثلاّثلا  ماقملا  و  لئاضفلا ، ّمث  ّوأ ،
ً

تانَمهلا 
ّبعل اهل  ةخألا  ةقوجلاو  ءارمألاو ؛ ةكئالملا  راك  رود  ةخألا  لق  ام  حفلا  تاقوج  َطسوو 

.
1498

ّئالم

ةذجنم إ هللا
ً

ّلظت  ثح  ةّوقلا  نم  لفسألا   و  ذج ؛ رودت  عألا  بتارملا   ەذه  عيمج 

.
1499

هلإ ةذاجو 
ً

.ثم اهفّنصو  اهاّمس  ثح  ةفهللا  ەذه  لْثم  بتارملا  ەذه  َلّمأت  دق   
1500

سويسنويد نا 

.هسفن نم  كحض  حار  ّح  ءامّسلا  هيع   َحتف  ْنإ  ام  ّمث  يأرلا ؛ هَفلاخ   
1501

وروغغ ّنلو 
اهآر يذلاف  بجعَت ، ْنأ  َكل  درأ  انأف ال  ةفاخلا  ةققحلا  ەذه  نع  ضرألا  ّع ع  دق  ٍناف  نا  اذو 

«. تارادملا ەذهل  ىرخأ  قئاقحو   َ اهنع  هل  َفشك   
1502

انه
 



نوعلاو ةعساّتلا  ةدوشألا 
.نوصاعلا ةكئالملاو  ءافوألا  ةكئالملا  .ةكئالملا  قلخو  ملاعلا  قلخ  ضرعت  تاب  .لّوألا  كّرحملا  )

.هللا ةمظعو  ةكئالملا  ددع  .تاحَماسملا  راجّتالاو  ةّتوهّلا  ماهوألا  عــــقت  .ةكئالملا  تاردق 
( .اع ناسن 1300 ،  14 حصفلا ، سمخ 

انوتال انبا  مسقني  امدنع 
، ءامّسلا طسو  ةّس  

ً

،
1503

ناملاو لّمحلا  امهبجح  دقو 
تمّسلا اهيف  امهنزاوي  لا  ةظحللا  ب 

، ةرلا فصن  اهيف  ّغتي  لا  ەذهو 

،
1504

مازِحلا كلذ  نم  اعم  نارّرحتي  امهف 
تاب تنا  هسفن  ناوألا  و 

تاب نياعُت  ةتماص 
ً

اّحملا  ةكحاض 
.ْتَرهق ْتنا  لا  ةطقّنلا 

َكلاسأ ْنأ  نود  نم  لوقأس  ْتأد - : ّمث 
ُتأر نأل 

ّ
فرعت ، ْنأ  دت  ام 

.
1505

" َكاتَم "و" َكنيأ  " فت نيأ  إ 
1506

ّدعت َسل  ىرخأ  ٍتاّحم  ّزألا ع  ّبحلا  َحتفنا  دقل 
، نامّزلا َجراخ  هتّيدأ   

، هسفن وه  هل  باط  امو  ٍءاضف ، ّل  نع  ادع 
: ّعش امف  لوق  ْنأ  ەرون  عيطتس  ل ل  نوك ، ْنأ  نكم  ام ال  اذهو  هتاذل ، اخ  َزوحل  كلذو ال 

ْثدح ال مل  ەاملا  كلت  رورم هللا ع  ّنأل  لومخ  َكاذ   َلق  ْنك  مل  وهو  ، 
1507

" اذ ٌمئاق  نإ 
ّ
"

.
1508 دعَ نم  الو  ُلق  نم 

ةثالثب سوق  نم  ٍماهس  ةثالثك  بع  نود  نم  َتيفاصو  تَمحتلم  ويهلاو  ةروّصلا  تقثنا 

.
1509

راتوأ
، هنوكو هئيجم  لصاف ب  نم  نوك  الف  هتّّح ، لما  روللا  وأ  نعلا  وأ  ماجلا  ٌعاعش   عطس  امو 

.ءد ّيأ  نع  بي  ْنأ  َنود  اك  ةّل  هلما   ّعشو  هعناص  نم  ّالثلا  رثألا  لقأ  اذكهف 



ٌلعف اهنع  ضّخمت  لا  ەذه  ملاعلا   ىرذ  تناو  بملاو  ماظنلا  دحاو  ٍنآ  َقِلُخ   رهاوجلا  عمو 

مصفنت ٌةورع ال  ْتماق   
1511

طسولا و  ةصلاخلا  ةردقلا  تهذ  لفسألا  رطّشلا  إ   ؛
1510 فْ

.لعفلا ةردقلا  ِتعمجو 

كلذ ّنل  ملاعلا ؛ ةّق  أَشُت  ْنأ  لق  ةددع  ٍنورُقِ  اوقِلُخ   
1512

ةكئالملا ّنأ  سومنوي  مل  بتك 

َتنك ْنإ  تفتلتس  هلو  ، 
1513

سدقلا حوّرلا  ةَتك  يدأ  ةددع ع  عضاوم  ٌبوتكم   ّقحلا  رمألا 
اهلام نم  ةمورحم  ْتق  تاِّرحملا  نوكت  ْنأ  لق  نل  وهف  رَخآلا  وه  هنّبي  لقعلاو  اهين ؛

 
1514

ط
ً.

.ءاشأ ةثالث  ةفرعمل  ةفهل 
ٌ

كف  دمخت  اذو  مو ، فكو  تاِّرحملا  ەذه  ْتقِلُخ  َنيأ  نآلا  ملعت 

.
1515

مانع ةماعد  ّجل  ةكئالملا  نم  ٌرطش  هقرغتسا  يذلا  تقولا  نم  ّلقأ  نعلا  ّدعت إ  ْنلو 
ّفك مل  ثح  ةطغلا  ەذه  لْثم  ه  َعو  ىرت  يذلا  ّنفلا  اذه  أدو  َثكملا  لصاو  رخآلا  رطّشلاو 

.ناروّدلا نع  ّطق 

مهُت نَمو   
1516

.ملاعلا لقث  ِّل  َتحت  حزري  وهو  هَتيأر  يذلا  كلذ  ءالخ  وه  طوقّسلا  ثعا  نا 
اذه ّلل  بّهأتم  مهْتلعج  لا  ةّهلإلا  ةيّطلا  مهْتقلخ  نأ 

ّ
مه اوّرقُل  الا  عضاوّتلا  مهل  نا  انه 

نأ درأ  الو  ةلماو ؛ ةمزاح  ٌةدارإ  مهل  ْتراصف  مهترادجو ، نملا  ُلضفلا  مهَرظن  جّجأ  دقف  اذلو  مهفلا ؛
.ةغّرلا هل  حتفنت  امسح  اقاقحتسا  ّقحَتسُ  لضفلا  ّنأ  نم  ق  ْنك ع  ل  باترت ،

باعسا َتسحأ  َتنأ  ْنإ  ةنوعم ، ةّأ  َنود  دت  ام  ردق  لفحملا  اذه  لّمأتت  ْنأ  ردقت  ّنآلا  نمو 
.امل

مهفت ْنأ  اهل  نوك  ُثح  ةرّوصم  ةّكئالملا  ةعبطلا  ّنأ   
1517

ضرألا مسرادم ع  نوأرقت   نألو 
ّ

م
ةءارقلا نوطلخ   كانه  نإ 

ّ
مه ةققحلا ، َع  ظحالتل  اضأ ، كل  لوقأسف  دتو ، ركذتتو 

.
1518

نوستلو
هلع خ  ال  يذلا  وه  هنع  رظّنلا  ِدعُت  مل  ّلإلا  هجولا  ةؤرب  ْتَطَتغا  نأ  ذنم 

ُ
رهاوجلا  ەذهف 

ء:
؛ ةلصفنم رافأ  ذتيل 

ّ
اورك ةجاح  نم  مهيدل  امف  هلعو  ٍددج ، ٍدهشم  وغشم 

ً
مهرظن  نك  مل  اذلو 

داقتعالا مدع  ّنل  ّقحلا ، نولوقت  نأ 
ّ

م نيدقتعم  غو  نيدقتعم  داقر  َنود  نوملحت  ضرألا  عو 

.
1519

امثو ةئيطخ 
ً

َأ  ّلظ 
! اهتركفو رهاظملا  ةّحم  معفدت  ام  ًطرفل  ةفسلفلا : هتّطخ  مولعم  جهن  نوس ع  ال 

وأ اّثلا  ماقملا  ةسّدقملا إ  صوصّنلا  ضَفخُت  امدنع  اّمم  ًءاردزا  ّلقأ  ٍةروص  انه  هلمتحن  اضأ  اذهو 

.
1520

هشّلا اهروَتع 



.اهيلإ دنس  عشخلا  لماِ  نَم  انه  انضري  مو  ضرألا  اهرذل ع  مزل  مدلا  نم  م  نورّدقت  ال 
.تماص لجنإلاو  مهسافتب ، ظاّعولا  أو  هتاعاخا  مّدقتو  ُّل  ّفتي  روهظلا  لجأ  نم 

سمّشلا ِدعت  مل  ثح  ءامّسلا  طّسوتو  هجاردأ  رمقلا  عجر  حيسملا  مالا  ءانثأ  نإ  
ّ

ه لوق  مهضع 

ىدل اشم  فوسلا  ناو  هتاذ ، ءاقلت  نم  َبجتحا  روّنلا  ّنأل  بذكل ، نو 
ّ

ه  ؛
1521

لفسأ ءتِل 
.ّيناعلاو دونهلاو  ناسإلا 

نم ع طاسألا  ەذه  نم  اهيف  دَّدرُي  اّمم  أ   
1522

يدنو نوعدُ ال  نمّم  ةسرولف  فرعت  الو 
ةئلتمم حــــّلا  اهاعرم و  نم  ةفرعم ، نم  اهيدل  سل  لا  زاعمِلا  دوعت  اذكه  ماع ؛ ّل  ربانملا  

.ادأ اهامع  اهرذع  سلو 
: لّوألا هلفحمل  حيسملا  لق  ملو 

ُثح  مههاوفأ  اذه   دّدرت  دقلو  اقح ، اساسأ  رأ  دقل  ل  تاقامح ،» اوظِعو  اوبهذا  - »
.احمرو اسرُت  لجنإلا  نم  اوعنص  نامإلا  مهلاتق ل 

غ مورت  الو  ةوسلقلا  خفتت  ەَدحو  كحّضلا  عامسِلو  ٍتاهافسو ، ةلقث  حَم  نوظِعَ  مويلاو 

مه ٍةرفغم  ّيأل  اوكردأل  ةوسلقلا  ةورذ  شّشع    
1524

رئاط يأ  ّماوعلا  أ  ولو   
1523

.كلذ
: نوملسسم

الو ٍناهرب  نود  نم  دوعولا  ەذه  لْثم  إ  ساّنلا  عهتل  ّح  ضرألا  ع  ةقامحلا  ترهدزا  كلذ 
.ةداهش

.
1526

ةغمد ال  ٍةلمُع  نودّدسُ  رزانخ أ ، مه  نورخآو   
1525

ناوطنأ سدقلا  رخ  نمْسَ  اذكه 
برّدلا َبسانيل  طاّلا  ةماقتسا  إ  ٍددج  نم  ْتفتلإ  لطلا  دارطتسالا  اذه  َدع  َنآلاو 

.
1527

تقولاو

ذلا
ّ

باه ارَدتقا ع  ٍمال  نم  الو  ّاسإ  رّوصت  نم  ام  ثح   
1528

اددع دادزت  ەذه  ةكئالملا }  } ةعبط
ٌدّدحم ٌددع  ّلظ  فالآ  نم  َركذ  ام  نأ  

ّ
ه َتأرل  لاناد  هنع  َفشك  ام  َتظحال  ام  اذو  دَعأ ؛

.
1529

ائاغ
راونأ نم  اهيف  ام  ردق  ةفلتخم  ٍتالاش   َ ەاّقلتت  اهلما  ةعبطلا  ەذه  ء  يذلا  لّوألا  روّنلاو 

.
1530

اهب ٍةدّحتم 

.
1531

اروتفو اجّجأت  انه  حوات  ةّحملا  ةفاطل  ّنإف  َركفتلا ، عبت  ةفطاعلا  تماد  امو  انه ، نمو 
اهئاق عم  اهيف ،  َ شت  لا  اارملا  ەذه  َّل  ْتقلخ  ذإ 

ْ
اهَدادتماو ، ةّلزألا  ةردقلا  ةمظع  ىرت  َنآلا 

«. ق
َ

ل نم  ام  ًةدحاو ،
 



نوثالثلا ةدوشألا 
.نوّواطلاو ةكئالملا  ّيوامّسلا ، طاللا  صلاخلا : روّنلا  ءامس  سوبمألا ، وأ  ةاعلا  ءامّسلا  )

ةدرولا .رَو  راهزأ  روّنلا ، نم  رهن  .ناد  قعص  قرب  .تاب  لامج  لّوحتو  ةكئالملا  ءافتخإ 
( .نمزلاو ءاضفلا  جراخ  عباّسلا ، يه  شرع  .ةّوامّسلا 

ةسداّسلا ةعاّسلا  تنا  امّر 

،
1532

ٍلم ِفالآ  ةّتس  ةفاسم  ّعش ع 
، اقفأ هلظ  ُلق  نم  لمُ  ملاعلاو 

رِّوغتملا ءامّسلا  نادم  أد  امدنع 
دّرجتت موجّنلا  ضعو  أّوضتي 

؛ لفسأ ّح  أ  نا  يذلا  اهقلأ  نم 

ةءاضإلا غلالا   
1533

سمّشلا مداخ  روهظ  عمو 
ذفانم

َ
اه دصوت  ُسمّشلا  تَقفط 

؛ لمجألا ّح  رخآ ، ٍمجن إ  نم 
1534

بعّلا راصتنالا  َحار  هتاذ  وحّنلا  عو 
ْتَرهق لا  ةطقّنلا  لوح  ّرمتسملا 

، اهــتح ام  ةتحم 
ً

ودت  لاو 
: ادور ادور  يرظن  ءطني  

تفتلأ ةؤرلا  مادعناو  ّبحلا  لعَجف 
.تاب َيع  ّيع إ 

اهنع َنآلا  ّح  لق  ام  ل  ّنأ  ولو 
دحاو حيدم  َعمُج  

.عيّصلا اذهِل  َك  ْنأ  نم  َلأضأ  نال 
عضوملا اذه  يراحدنا   ُرهجأ 

ةاسأم وأ  ٍةاهلم  ُفلؤم  رحدنا  اّمم  أ 
: اموي هعوضوم  نم  ٍةطقن  مامأ 

غلالا كاذ  اهكحض  ىركذ  هسفن  نع  يركف  ْتلصف  اذكهف  ةفجار ، ٍةلقم  سمّشلا   لعفت  امف 
.ةوذعلا



نل انغ ، ىرجم  ّطق  قوت 
ّ

َف ام  ةؤرلا ، ەذه  ّح  انّدلا  انتاح  هف   اهُتيأر  يذلا  لّوألا  مويلا  َنمف 
.ناّنف ِەدهج  ةاغ  َدنع  قوتي 

ّ
ف ام  رعِّشلا ، َْع  اهلامَج  ءارو  يدارِط  قوتي 

ّ
ف ْنأ  َنآلا ي 

دهج يذلا  َيراثيق  توص  نم  ىوقأ  ٍتوصل  اهكرتأس  لا  ەذه  ْتلاق   هتءامو ، عرا  ٍللد  ِتوص 
: ةسعلا هّتدام  ةجلاعم  مامتإ   

ةّحم
ٌ

ةّحملا ؛ ەؤلم  ٌّيركف  ٌرون   
1535

: صلاخ ٌرون  لا   ءامّسلا  إ  مرج  نم أ  انجرخ  دقل  - »

،
1537

سودرفلا فحم  ىس  انه   ؛
1536

ةوذع َأ  ّختت  ةطغ 
ٌ

ةطغلا ؛ اهؤلم  ّقحلا  خلل 
َلا ضاون  ءافم  ٌقرب  تّش  امو  .باسحلا » َموي  هف  ەاس  يذلا  ەآرَم  امهدحأ   ُتو 

هقلأ نم  ٍباقنب  اطاحم  كرتو  طشّلا  روّنلا  فنتا  اذكهف  ءاشألا ، ىوقأ  ةكرح  نم  علا  مرحو 
.ء ّيأ  ّبي   داع  امف 

ّلتل عمّشلا  ءّهيل  ةوافحلا  ەذه  لّثم  امئاد  لقتس  ءامّسلا ، ەذه  ةنيكس 
َ

عنص  يذلا  ّبحلا  - »

َجّجأتو اردق ؛ زواجتأ  ُتنك  نأ 
ّ
ُتكردأ  ّح  تامللا  ەذه  مس  ْتهانت إ  ْنإ  ام   

1538
« ةلعّشلا

ارون ُتأرو  يانيع ؛ هلامتحا  نع  زجعتس  اذهك  اصلاخ  رون  ثح ال  ءاضملا  نم  نا  ددج   ٌ  َّ
.قئاش ٌعير  امهللج  فرج 

َ
ىداهتي ب  عطّسلا  قرا  رهن  ِباهإ   

ةطاحم َتقاويك  راهزألا  ب  ءاجرألا  عيمج  حطني   عراسم  ٌر  قثبي  نا  رهّنلا  كلذ  نم 

ٌةرا صوغتف  ةيجعلا ، ةواهلا  سطغلا   دواع  نا  جــــرألا  ەَركسأ  ول  ام  ّمث   ؛
1539

ذلا
ّ

به
.ىرخأ دعاصتتل 

ْنل ي ارو ؛ ْتداز  ْتك  امل  ىرت ، ام  عم  كاردإل  كلجعتسو  كهلت  لا  ةلاعلا  ةغّرلا  - »
.َّيع سمش  ْتملت  اذكه  هل ،» أمظلا  اذه  َكف  دمخ  ْنأ  َلق  ەاملا  ەذه  نم  ب  ْنأ 

ٌلالهتسا ّإ  ْنإ   باشعألا  ُكحضو  روهظلا  دواعتو  رهظت  لا  ەذه  تقاويلاو  رهّنلا  : - » تفاضأو

.
1540

ّقحلا اههجو  نع  ٌمَّتَعُم 
ال .اددَح » ا  ُدع  كلمت  نأل ال 

ّ
ك صقّنلا ، أ  َتنأ  َكنم  ل  ةصقان ؛ اهتاذ  ءاشألا   ەذه  ّنأل  ال 

، ةدوهعملا ةعاّسلا  نع  ارّخأتم  ظقسا  دق  نوك  امدنع  بلحلا  إ  ەاّحم  لما  عفدني  َعيضر 
يرجت لا  ةجوملا  كلت  ع  انحنم  تنكمم  تآرم  لضفأ  ّيع  نم  عنصأل  ُتلعف  اّمم  َعأ 
ةّئاد

ً
ْتلقنا  نأ 

ّ
اه اد   ّح  َّفج  ّفاوح  ءلم  اهنم  ُت  ْنإ  ام  ّمث  نوكن ؛ اّمم  لضفأ  انلحُتل 

.
1541

ةّلوط تناو 
تنا لا  ةراعتسملا  ةئيهلا  نم  نودّرجتي  امدنع  فلتخم  عانقلا  َتحت  اونا  ٌسانأ  ودي  امو 

.ءالجِ  
1542

ءامّسلا يَراّت  ُتأرو  مظع ، ٍدع  َّيع إ  راهزألاو   رّلا  لّوحت  اذكهف  مهيفخت ،
! هُتيأر فك  لوقأ  ْنأ  َةوق  ْبه  الأ  ّقحلا ، تولملل  اعلا  َراصتنالا  ُتأر  هلضف  نَم  ا  ءاهب هللا ، ا 

.هتؤرب ّإ  همالس  لاني  قولخم ال  ّلل  ائرم  قلاخلا  كانه  لحل  ارون  ّنإ 
َطرفم سمّشلل  امازح  هترئاد  رطق  عنصس  ثح  َوه  دادتمالا  نمو  ّيرئاد ، ٍلش  ني   ٌرون 



.ةعّسلا

.
1543

هتّوقو هتاح  هنم  ّدمتس  يذلا  لّوألا  كِّرحملا  ةورذ  سكعنت   ةّعشأ  نم  نّوكم  هنم  ەارن  ام  ّل 
، روهّزلاو ةخلا  رخزي  امدنع  ءاهبلا  َلما  هسفن  ىل  ەاندأ  ةراجلا  ەاملا  ٌبثك   ىأرمتي  امو 

راونألا ع  َلطُم  جاردألا  فالآ  كانه   نوأرمتي  ُعلا  إ  اّنم  نودوع  نَم  عيمج  ُتأر  اذكهف 
.ةطحملا

! ةّصقلا اهقاروأ  ةدرولا   ەذه  اهَعسوأ  امف  دادتمالا  اذه  لْثم  ارون  لقتس  جرد  دأ  نا  اذإف 

.
1544

هِعوَنِو حفلا  كلذ  ِّم  كسمُ  نا  ل  َتاهيه  غوِل 
َ

ەّولعو  هتماخف  يرظن   ُك  ملو 
: اصقن الو  ًةداز  برُقلاو  دعُلا  ثِدحُ  َكانه ال 

.رثأ نم  ّبطلا  سوماّنلل  ُك  مل  طسو  ال  َداس هللا  امثيحف 
، ّيدألا عيّلا  كلذ  سمشل  احدم  عّضتتو  رتو  عسّت  لا  ةّلزألا  ةدرولل  ّهذلا  رَوحملا  و 

: َ ْتلاقو  تاب  ْتداتقاف  تمّصلا ، مزلو  ماللا  دشَي  نَم  ُتنك 
ْرظناو ةمظع ؛ ًةرود  رودت  فك  انتيدم ، ْرظنأ  ءاضبلا ! باّثلا  ەذه  ُريَد  ٌبك  وه  م  ْرظنا  - »

.
1545

َلا نم  ٍللق  ىوس  ُرظتت  الف  ُلق  نم  ْتألتما  دقو  اندعاقم 
لق ـتس  عّ نآلا ، نم  هلع  حورطملا  جاّتلا  نم  ٍثعاب  كانيع  هحرات  يذلا ال  بلا  ّرلا  عو 

يذلا يه  حور  دجملا ، ةخذا  ضرألا  ع  نوكتس  لا  ُحوّرلا  سارعألا  ەذه  َتنأ   ّعتت  ْنأ 

.
1546

كلذل ةئيهتم  نوكت   ْنأ  َلق  الاطإ  مِّوقل  أس 
.هتعضرم درطو  اعوج  رّوضتي  يذلا  عيضّرلا  نونوكت  ام  هشأ  ملعج  مرحس  يذلا  عألا  ەّلا 

ّنلو هللا  
1547

.نلعلا وأ   ءافخلا  لِمعأ   ٌءاوس  هَسفن ، جهّنلا  عبي  ُرَخآ ال  َتب هللا  دوسس  ذئنآ 
، ءاقلا رحاّسلا  ناعمس  ّقحتسا  امثيح  صوغ  هلعجس  ل  كراملا ، بصنملا  ط  

ً
هلمتح  نل 

«.
1548

نانأ
ْ

نبا  َلفاس  َلفسأ  لُسو 
 



نوثالثلاو ةداحلا  ةدوشألا 
ّلحم ّلح  رانرب  سّدقلا  .ناد  لوهذ  .ءاضبلا  ةدرولا  .صلاخلا  روّنلا  ءامس  وأ  سوبمألا  )

( .اهتلاه جتت   ءارذعلا  مم  .سّدقلا  حئاصن  .اهل  هلاهتباو  تابل  ناد  عادو  .تاب 
ءاضب ٍةدرو  ِلش  ف  هلعو ،

كَراملا لفحملا  كلذ  اد  

؛
1549

هِمد حيسملا   ه  َنقا  يذلا 
ىرُي يذلا  رخآلا  لفحملاو 

ههل نَم  َدجم  قلحُو  ّغ  امف 
هْتحنم لا  ةيّطلاو 

َ
قشعلا ، نانب 

لحّنلا نم  ٍب  ِلْثم  اذه ، ەَك 
ًةرات رهّزلا  ّطح ع  َنا 

، هلسع معط  لمتك  ثح  اروط إ  دوعو 
ةنادزملا ةبلا  ةدرولا  انآ   صوغ 

دعص انأو  ٍةثك  ٍقاروأ 

.
1550

ادأ هّح  مق  ثح  إ 
، ةلعّشلا بهتلم  اّحم  عيمجلل  نا 

ضابلا نم  وه  الاو  دجسعلا  نم  ناحانجو 
.جلث ّيأ  هناد  ثح ال 

ىرخأ ٍةجرد إ  نمو  ةدرولا ، نولي   اونا 
اّمُحو امالس  مهلوح  نوي 

.هَحانج حار  نم  ُّل  امهلهني 
ّنأ كلذ  ءاهبلا ؛ للقُِل  الو  رظّنلا  قيعُِل  نا  ام  ةدرولاو  ذلا 

ّ
ةور كنت  رئاّطلا ب  دشحلا  ماحدزا  ّنلو 

اقئاع فق  ْنأ  ٍءل  الف  ه ، ًةريدج  نوكت  ْنإ  ام  نولا  ءاجرأ  عيمج  إ  ذفني  نا  ّيوامسلا  روّنلا 
.هَمامأ

بلقلاو  علا  بذتج  نا  ددجو ، ٍقاتع  سانأ  لوهأملا  احَرف ، معفملاو  ءيداهلا  تولملا  كلذ 
.ةدحاو ٍةطقن 

لا ةفصاعلا 
َ

َتأر  ول  ەآ  مهنيعأ ، ألتملا   دحوألا  همجنب  ارط  مهرحس  يذلا  ثلثملا  روّنلا  اذهّيأ 



1551
موي ّل  سلإ  اهولعت  لا  اوشلا  كلت  نم  نوتألا  ةربالا  نا  اذإف  ضرألا ! انب ع  حّطت 

نا امدنع  ةقماّسلا  اهينامو  امور  ةؤرل  اوشهدنا  دق  هّحت ، م  ا  يذلا  اهنبا  عم  ةمئاح 
ً

ُتيفلأ يذلا  انأ  اهدنا  مظُع  هلع  نوك  ْنأ  امف ي  ٍناف ، ٍء  ّل  هئاهبب  قوف   
1552

ونارتّلا
! كَراملا لداعلا  بعّشلا  ةسرولف إ  نمو  ةّدألا ، نمّزلا إ  نمو  ّلإلا ، ّاسإلا إ  نم  قتنم 

ً

.ممَص أو   عمّسلا  نع  ّفأ  ْنأ  يدنع  اذذل  نا  حفلاو  ذلا 
ّ

لوه ب 
روّنلا زاتجأ  ُتنك  اذكهف  دع ، امف  هفص  ْنأ  لمأو  هلإ  علطتو  ەروذن  له  ٌّجاح   ثّي  امو 

.ءاجرألا ةفا  ٍلْفُس و  نمو  ٍلع  نم  تاجرّدلا ، َع  ّيع  اهُِّم  جّهوتملا ،
.ةهازن حضنت  ٍتاءامو  هسفن ، اهكحضِو  اهاوس  رونب  عطس  ةّحملا  ةعاد إ 

ً
انويع  ىرأ  تنك 

ُتحُرف ةنّيعم ؛ ةطقن  ع  حطني  ْنأ  َنود  يرظن ، ُلق  نم  اهيلع  َضق  سودرفلل  ةلماّشلا  ةروّصلا 
.راظتنا يركف   عَدت  تنا  ءاشأ  نع  دّس  لأسأل  اهججأت  ٍداعُم  ةغرب  ُتفتلأ 

: رَخآ ٌنئا  باجأف  انئا  رظتنأ  ُتنك 

.ةدجملا حاورألا  كلت  ةلاش  ّزت ع   
1553

اخش ىرأ  اذو   تاب  يرأ  نأ 
ّ
بسحأ  ُتنك 

.نونح ٍبأ  قيل  ام  روقو  ٌتاءامإ  هل  ناو  هَنجو ، عو  هيع  اعطنم ع  ٌقيفر  ٌحف  نا 
؛ اهتياغ كتبغر إ  لاصإل  اهنع  د 

ً
تاب  ْتلزنأ  : - » َباجأف َ ،»؟ َنيأ  : - » روفلا ُتلقف ع 

هتّقحتسا يذلا  شرعلا  ع  ـت  عّ اهَتيأرل  تاجرّدلا  عأ  ًءد  ثلاّثلا  ّفصلا  إ  َترظن  َتنأ  ْنو 
.اهيف ةسكعنملا  ةّلزألا  ةّعشألا  نم  اجات  اهسفنل  عنصت  اهُتيأرو  بجأ  نأ  َنود  َّيع  ُتعفرف  اهاازم »

اهيف ّمزت  لا  ةقطنملا  نع  َدعأ  نكت  مل  رحلا ، عاق  ةسطاغ  
ً

تنا  ولو  افلا ، ناسإلا  ّنإ ع 
َّإ لّتت  تنا  اهتروص  ّنأل  ٍلا  يذ  َكاذ  َنا  امو  تاب ؛ نع  كانه  َيانيع  هتنا  اّمم  قعاوّصلا 

.راتعا نود  نم 
ضرأ ع  ِكَمدق  رثأ  ِكب  الخ  لجأ  نم  ِتلق  ْنَم  او  اجر  اهيف  اح  لا  ةدّسلا  اهّتيأ  »

.اهتردقو اهلضف  انأ  ّرقأ  كتيطو ، كناطلس  لضف  ءاشأ  نم  ُتأر  ام  ُّل  محجلا ،
ع ةردقلا  كل  نا  لا  قئارّطلا  ەذهو  قُرطلا  ەذه  ل  َع  ةّحلا ، إ  ِتجرخأ  ةّدوبعلا  نم 

.اهجاهتنا
اذكه  » .ةّظحم َكاضرب  و  يدسج  نم  اهتيفشأ  لا  َور  رّرحتتل  اذه ، كَدوج   َّ فحتلف 
َكلذ ِدعَ  نِمو  ددج  نم  َّإ  ْترظنو  ْتمسبا   دعُلا  نم  هلع  ودت  ْتنا  ام  عو  اهيلإ ، ُتعّت 

.
1554

ّيدألا عبّنلا  ْتتفتلا إ 
ةّحملاو ةالّصلا  هلجأ  نم  ْتلسرأ  ام  اذهو  قح  َكسم  لمُت  ّح  : - » للجلا خيّشلا  لاقف  

روّنلا دوعّصلا ع  نِسحُتل  كَرظن  جضنُس  اهتؤر  ّنأل  ةقدحلا ؛ ەذه  َع  َكيع  ْرِطَتلف  ةَراملا ،
صلخْملا رانرب  ّأل  هل ، اهلضف  انلُنس  اح  ما  اهلجأ  نم  انأ  ُبهتلأ  لا  ءامّسلا  ةكلمو  ّلإلا ؛

يذلاو ال ، 
1556

انوف ةّوعدملا  انتروص  ىل  اتاورك  نم  أ  نا  امّر  نَم  لْثمو   
1555

.اهيلإ »



: اهاّإ هنورُي  امدنع  ەركف  لوقو   مدق ، عج  نم  عبش 
انأو فن  انأ  ُتنك  اذكهف  اذه ،»؟ وه  كاّحم  نا  دقف  ذو 

َ
ْن ّقحلا ، هلإلا  اّهيأ  عس ، يدّس  - »

.مالّسلا كلذ  هتالّمأت  لضف  ضرألا  وهو ع  قاذ  نمل  ةهّلا  ةّحملا  نياعأ 
: أدو

؛ تضوفخم كيع  ُت ع  َتنك  ْنإ  ةدعّسلا  ةاحلا  ەذه  فرعت  َتاهيه  نإ 
ّ

ك ةكلل  انبا  ا  - »
« .ةعرولا اهتّيعر  تولملا  اذه  لّثم  لا  ةلملا  اهشرع  ةعّم ع 

ً
ىل  اهدَعأ ، ّح  رئاوّدلا  رظنأ 

هف يذلا  بناجلا  كلذ  قفألا  نم  ّلا  بناجلا  زواجتي  ْنأ  حبّصلا  ثدح   امو  ّيع ، ُتعفرف 
ط وهو  ذلا 

ّ
ةور براق  ارطش  ُتأر  ج ،

ً
نيعلا  زاتجن  امدنع  امو  اذكهف ، سمّشلا ، برغت 

.هل الا  ەرونب ع 

دقّتي وهو  اهتداق   
1557

وتيف ءاسأ  لا  ةعلا 
َ

ەَدنع  بقترن  يذلا  عضوملا  ءاوهلا   ن 
ُ
امو 

اجّجأت  دادزت  كلت  مالّسلا  ةلعش  تنا  اذكهف  ناجلا ،
َ

ب ال  روّنلا   فحني  ح  ع  أ ،
فلأ نم  َأ  ُتأ  طسولا  و  بهللا ؛ فّفختي  نا  هتاذ  وحّنلا  ع  بناج  ّل  نمو  طسولا ،

فو
ّ

.ان ًءاهب  اعمج  فلتخمو  ةطغ ، معفم  مهتحنجأ  نيدراف  ٍكالم 

امهمو .سّدقلا  رئاس  َعأ  حفلا  غلاب  رمغت   
1558

ةكحاض
ً

ةنتف 
ً

مهدشانأو  مهباعلأ  َطسو  ُتأرو 
آر امدنعو  .اهجهام  نم  ٍةدحاو  ٍةسمل  فصو  ؤرجأ ع  تاهيَهف  ةلِّخملاو  تامللا  ارث  نا 
داز ثح  نانحلا  نم  ردقلا  اذهب  اهيلإ  هيع  عفر  تاب ، ةهّلا  اهتلعش  رظّنلا إ  معنأ  انأو  رانرب 

.ايهل  ارغتسا   



ثلاو
ّ

نوثال ثلا 
ّ

ةنا ةدوشألا 
.ددجلاو مدقلا  نيَدهعلا  وراتخم  .ةدرولا  ّواطلا   عــــزوت  .صلاخلا  روّنلا  ءامس  وأ  سوبمألا  )

( .ءامّسلا ءارمأ  راك  .لج  ةكئالملا  بك  .مم  نودّجم  نوسّدقلاو  ةكئالملا  .ءابألا  لافطألا 
لِّمأتملا سّدقلا  كلذ  علطضا  هسفن  ءاقلت  نم 

فراعلا رود  احرف  ٌمعفم  وهو 
: ةَراملا تامللا  ەذهب  أدو 

، هلامدنا ِتلّجعو  مم  هْتدّمض  يذلا  حجلا  - »
اهيمدق َدنع  ةثاجلا  ةلمجلا  ةأرملا  ەذه 

.«
1559

فو
َ

هْترغ ه  ْتّس  ْنم   َ

1560
لحار فقت  اهنم  دأ  ّمث 

، ةثلاّثلا ةجرّدلا  لغش  يذلا  ّفصلا   
.ىرت ام  تاب  بناج  إ 

1561
َكلتو تدوهــو  ةقفرو  ةراسو 

ِتكت نم  ٍثعاب  َلاق  يذلا  ّغملا  ةّدج  تنا  لا 

مهيّمسأ امف  وزن 
ً

ىرخأ ، ةجرد إ  نم  مهارت  ْنأ  ردقت  ، 
1562

ْمحرا » ا هللا  َمحرا  : » هتيطخ
.اهاوس ةقرو إ  نم  ةدرولا ، َع  اهاذ 

؛ ةدرولا َبادهأ  ٍتامّسقم  ، 
1563

تاّدوهيلا اوتت  عألا ، إ  ام  ەاندأ ، ّح  عباّسلا  ّفصلا  نمو 

.
1564

ةَراملا ملالّسلا  مسق  يذلا  طئاحلا  ّنه  حيسملا ، نامإلا  اهقلطأ  لا  ةرظّنلا  بسحف 
نمو آلا ؛ حيسملا  اونمآ  نم  سِلاج  ىرت  اهقاروأ  لامتا  ةدرولا   اهيف  عنت  لا  ةحاّنلا  نمف 

حيسملا إ  ةّصم  مهتارظن  ْتنا  نم  عمتج  ًةرغاش ، دعاقملا  ضع  ىرت  ثح  ىرخألا  ةحاّنلا 
.أ يذلا 

اسلاج  ىرت  لصافلا ، اذه  ُهَتحت  ةنئالا  ألا 
ُ

رَخ دعاقملاو  ءامّسلا  ةدّسل  دجملا  دعقملا  عنص  امو 

نمو ةداّهشلا  َملأو  ءارحّصلا  َلمتحاو   
1565

اسّدق ماوّدلا  ع  نا  يذلا  مظعلا  اّنحوي  ةلاقلا 
وّتيدَو وكسشنارف  هَتاذ  لصافلا  عنص  لفسألا  و  َنثا ؛ َماع  محجلا  امهدعَ 

.رخآ ٍّفص إ  نم  لفسألا  نورخآو   ، 
1566

طسغوأو
: ةلاعلا ةّهلإلا  ةانعلا  ِلّمأتتلف 



يذلا ّفصلا  كلذ  َتحت  نأ 
ّ

ه ْملعاو  .ةقدحلا  ەذه  يواسّلا  نآلمس  كنيذ  نامإلا  َجو  ّنأ  كلذ 
: ةصوصخم ٍطوو  ەاوس ، لضف  ل  َوه ، هقاقحتسا  لُثْم  دحأ  ال  تئفلا ، اتل  طسولا  عطق  

.ّقحلا ةصلا  لانت  ْنأ  َلق  اهل  ٌروفغم  حاورأ  مه  ءالؤه  عيمج  ّنأل 
.ەانا َتغصأو  مهيلإ  َترظن  َتنأ  ْنإ  ةّلفطلا  تاوصألا  نم  كلذكو  ەوجولا  نم  كلذ  ّبت  ْنأ  ردقت 

.كرافأ ِقذاح  ةطغاّضلا ع  ةمحملا  ةدقعلا  ّلحأس  ّنلو  ّكش ، امف  توكّسلا  مزلتو  ّكش  َنآلا 
: عجلا وأ  أمظلا  وأ  ألل  نام  ام ال  ةفْدُص ؛ ُدلو  وه  امل  نام  تولملا ال  اذه  ءاضف   

ةاجتسا
َ

ٍء  ّل  هلإ  بجتس  ثح  قدلا 
ّ

ة ەذه  لْثمو  ّبط  سومانب  ٌماقُم  انه  ەارت  ام  ّلف 
بس ال  ەارت  ال  ّقحلا  ةاحلا  إ  لوخّدلا  َركأ   يذلا  دشحلا  اذهف  هلعو  عبصإلا ؛ متاخلا  

ةّحملا ەذه  تولملا   اذه  هلضف  لتس  يذلا  كلملاف  ةعوّرلا  حوات   نامأ  انه   اعوضوم 
اهيلع معنُي  ةحرفلا ، هترظن  سوفّنلا   رّوص  ذإ 

ْ
دملا ، ٍةدارإ   ةّأ  بغرت  الف  هل ، حفلا  اذهو  اهل 

.
1567

كلذ ةفرعم  َكِفكتلو  ٍةنياتم ؛ لاضفأ  هتعتم  تقم 
امهب فصع  بضغلا  نا  ناذللا  نامأوتلا  كناذ  ةسّدقملا  رافسألا  جأ   الو  ٍةروص  هضرع  ام  اذه 

.
1568

امهّمأ محر   

.
1569

ةرادج هتكب  َسأّرلا  ّعلا  ُرون  لل  رعَّشلا  نول  بسَحِف  هلعو ،
امهترظن هلع  تنا  ام  تقم  َتفلتخم  تجرد  ِحأ  

ً
امهلامعأ ، إ  رظّنلا  نود  نمف  اذلو ،

.
1570

وألا
ِتضقنا امدنعو  هَدلاو ، ِنامإ  نوك ع  ْنأ  هتءارو ، هصالخ  ءرملا  لانيل  ك ، نا  روصعلا  ءد   

ءاج امدنع  ْنلو  ، 
1571

ناتخلا ةلضف  ةزاح  مزلُ  ئب  َحانج  ذلا 
ّ

روك لن  راص  وألا  روصعلا 
.ّقحلا حيسملا  ةدامع  اهقفارت  مل  ْنإ  دألا  وه  ةءالا  ەذه  ماقم  راص  ةَلا ، دهع 

.عس ةدهاشمل  كؤّيهي  هعوطس  ەدحوف  حيسملا ، اهَبش  ألا  هجولا  نآلا  رظنأ 
، اعألا كلت  طتل   ةقولخملا  ةَراملا  حاورألا  نم  ةرمهنملا  ةطغلا  افوفحم  هُتيأرو  »

؛ ا هَّشلا  كلذ  َلْثم  ارأ  الو  رحِّسلا ، كلذ  لْثمِ  فطتخ  مل  ُلق  نم  ُتأر  ام  ّل  ّنأ  ح 
: ًةدشُم ْتلزن  لا  وألا  ةّحملاو 

.اهيَحانج اهَمامأ  ْت  «، 
1572

ةَرب  ةئلتمم 
ً

ا  مم ، ا  كلع  مالّسلا  - »
.افلأ ەوجولا  عيمج  هنم  تدادزاف  ّيواطلا ، طاللا  كلذ  ّدر  ءاجرألا ، فا 

ّ
ة نم  ّلإلا ، نحللا  عو 

هف َكلحأ  يذلا  بّطلا  ّلحملا  ارات  انه ، نوكت  ْنأ  جأ  نم  لمتحت  نَم  ا  سّدقلا ، بألا  اهّيأ  - »
ةلعش

ً
هسحتل  ّح  ماهلا  اذه  لْثم  انتكلم  َيع  نياعُ  يذلا  كالملا  اذه  وه  نَم  ّيدألا ، كظح 

.»؟ ةّران
ةمجن

ُ
اهءاهب  سمّشلا  نم  ّدمتس  ام  ەءاهب  َمم  نم  ّدمتس  يذلا  كلذ  ِملِع  ُتنعتسا  اذكه 



.حاّصلا
كلذ انَّل  نو 

ّ
ان هف ؛ ِنّاح  ف 

َ
امُه حور  وأ  كالم  ةقّثلاو  

ُ
ُلضفلا  ّلِحَ  ْنأ  نكم  ام  ردق  : » لاقف 

.انبع علطض  ْنأ  نبا هللا  دارأ  امدنع  ضرألا  َممل ع  ةفعّسلا  َلمح  نَم  نأل 
ّ

ه
.ّتلا لِداعلا  تولملا  اذه  ِفاأ  َراك  ظحالو  ملتأ ، امف  كيع  َنآلا  ْعتا  نلو 

لْثم امه  ةمظعلا ، ةدّسلا  نارواج  امهنول  عيمجلا  ب  احَرف  ألاو  عألا  ناسلاجلا   كناذ 
: ةدرولا ەذهل  نَرذج 

امعط قوذ  ّيلا  َعّنلا  هقوذ  ُءاجا  َلعج  يذلا  بألا  وه  ىلا  اهد  سمل  يذلا  كلذف 

ەذه َاتفم  عس  هلإ  َلو  يذلا  ةكراملا  ةسنلل  لَّجملا  بألا  ىرت  هنيم  و   ؛
1573

ارم

.
1574

ةعئاّرلا ةرهّزلا 

،
1575

حمّرلاو ماسملا  ْتلن  لا  ةلمجلا  سورعلا  ِءاقش  ِدوهع  َعيمج  هتوم  َلق  شاع  يذلا  كلذو 
ُبعّشلا ىولّسلاو  ّنملا  نم  ەدهع  شاع   يذلا  معّزلا  سلج  اذه  بناج  و  هناج ، إ  ٌسلاج 

.
1576

بلُقلا ُنورحلا ، ُدحاجلا ،
؛ اهانيع اهقرافت  ْنأ  َنود  انعشوه "  " ةّنغم

ً
ةداعّسلا  غلاب  اهتبا  رظنت إ  ةّنح و  ىرت  سرط  ةلاقو 

َ

كيع َتنأ  َتضفخ  امدنع  كَتدّس  ْتعدتسا  لا   
1577

اَشول سلجت  ةْألا  ەذه  ءاآ  مدقأ  مامأو 
.ةواهلا اردحنم  

.
1578

موّنلا ةجاحلا إ  َكرعشُ  يذلا  تقولا  ّنأل  ْنل 
ْعفلو شامق ؛ نم  هدل  ام  بوّثلا  عنص  دّجلا  طاّخلا  ةفقو ، إ  انه  دمعنسف  هه  عــــ  

.عيطتس ام  رَدق  اهقلأ  إ  اهيلإ ، رظنت  امف  ذفنتل ، وألا ، ةّحملا  انييع إ 
ْنأ بسانملا  نمف  امُدق ، ّسلا  امهوتم  كَحانج  كحتب  ىرقهقلا  عجرت  ْنأ  ةفاخمف 

َ
كلذ ، عمو 

وق نع  َلصفني  الك  كرعاشم ، َتنأ   عتسو  كتدعاسم ؛ ردقت ع  لا  ەذه  نم  ةَلا  لأس 
: ةَراملا ةالّصلا  ەذه  أدو  نانَج »

ُ
.ك



ثلاو
ّ

نوثال ثلا 
ّ

ةثلا ةدوشألا 
رهوجلا غ هيع   سمغ  ناد  .نادل  ءارذعلا  ةكرب  سمتل  رانرب  سّدقلا  .صلاخلا  روّنلا  ءامس  )
لذج .ةراعلا  موخت  دنع  .هتّثولاثو  لولحلا  زغل  ةدحوو  هللا ، دوجولا   ةدحو  كردو  انتملا 

( .قاعصناو

،
1579

ِكنبا ةنبا 
َ

ا  ءارذعلا ، اهتّيأ  - »
، ناسإ ل  نم  اولعو  اعضاوت  ِتنأ أ  نَم  ا 

،
1580

َزأ سلجمل  ارَّرقم  ادح  ا 
ةلاّنلا ەذه  ل  ِتفضأ  نَم  ا  َتنأ 

اهقلاخ ّنأ  ّح  ةّناسإلا  انتعبط  ع 
.اقولخم اهل  نوك  ْنأ  نم  ْفنأ  مل 

ّبحلا َلعتشا  كنط   
، ّيدألا ملّسلا  هترارح ،  لضف  يذلا 

.
1581

ةرهّزلا ەذه  ةلاّشلا  ەذه  ْتحّتفت ع 
ةّحملا لجأ  نم  انل  ِتنأ  انه 

نافلا لا  ىدلو  ، 
1582

ةرجاهلا  ُلعشم 
.ءاجر ّلل  ّيويحلا  عبَنلا  ِتنأ 

ةمظعلا نمو  ةعفّرلا  َنمل  نإ 
ّ

ِك دّس 
ِكلإ ِتأ  ملو  ِكتكرب  دارأ  نم  ّنأ  ّح 

.َحانج ال  طت  ْنأ  هتبغرل  دارأ  ْنم  ِلْثم  َنا 
ُبسحف كناسحإ  ّدري  ال 

اثك ل  لأس ، ْنَم  ع 
.هَسفن َلاؤّسلا  هئاخس  قبس  ام 

، دوجلاو ةفأّرلاو  ةمحّرلا  نمت  ِكف 
.قولخم ّل  ىدل  ةيِط 

ٌ
وه  ام  ّل  عمتج  كفو 

، ىأر يذلا  اذه  ّنو 
، انه ّح  نولا  ةواه  روغ  نم 



، ادحاوف ادحاو  سوفّنلا  رئاصم 
ك ام  ِكتكرب  نم  لاني  ْنأ  لأس 

هتارظنب تل  ةّوقلا  نم 
.ةطغ قأ  َبوص  الاع 

ياؤر لجأ  نم  ْلعتشأ  مل  يذلا  انأو ،
ِكوجرأ هتؤر ، َلاني  ْنأ  لجأ  نم  َنآلا  لِعتشأ  ام 

، ٍفا َغ  اجر  نوك  ّأ  عو 
كتاولص هرّرحُت  نأ 

، افلا هط  ِمويغ  عيمج  نم 
.سألا حفلا  هل  حتفنيل 

ةلملا اهتّيأ  اضأ  كوجرأ 
ْنأ ُت دت ، ام  ةرداقلا ع 

.ەآر ام  َل  دع  ةّقن 
ً

ەرعاشم  ع 
، ةّلا تارداملا  عيمج  كتياعر ع  ْتتلو 

ّواطلا ءالؤه  عيمجو  تاب  يرظناو 
!« اهتبا ةدناسمل  مهيدأ  ِكَوحن  نوّمض 

ٌلاهتبا امهيضري  م  انيأرف  ةلِهتبملا ، حوّرلا  رظّنلا إ  قوو ، 
ّ

امهر امهّبح هللا  ناتللا  نانيعلا  ِتنعمأف 
اهيلإ ذافّنلا  ع  ردقت  نأ ال 

ّ
ه داقتعالا  ي  لا  ةّدمّلا ، ةلعّشلا  إ  اتهجّتا  ّمث  اذهك ؛ ٌمرطضم 

.هل ءالجلا  اذه  لْثم  ٍقولخم  انيع 
.اهاّمُح َموخت  بغر  نم  ام ي ، غلأ ، ُتنك  َّامأ ، عيمج  ةاغ 

َ
سملأ  ُتنك  يذلا  انأو 

: نوأ ْنأ  بغري    نا  ام  ُلق  نم  ُتنك  نأ 
ّ
َدب  عأ ؛ رظّنلا إ  ّإ  راشأو  رانرب  َمسباو  

هتاذ وه   يذلا  ّيولعلا  روّنلا  كلذ  عطس  أف إ  ذفني أ  راص  ائاهن ، رّهطت  دقو  يرظن ، ماد  ام 
.ةققح

ّل َمامأ  حنت  لا  ذلاو 
ّ

َةرا ةؤرلا ، َماّدق  حني  يذلا  انَمال  قوف  يرظن  راص  حلا  كلذ  ذنم 
.ضفلا كلذ 

الو لاعفنالا  ىوس  هف  اعطنم  ثكم  ملحلا ال  تي  امدنعو  ءاشأ  مئاّنلا  ىري  ام  ىري   نَم  ِلْثمو 
كلت ّل  هف  قرقت  ْتحرب  ام  انج  نأ  َدب  قوت ،

ّ
ْتف اهلما  ؤر  َنآلا ، انأ  اذكهف  ەَغ ، ركذ  دوع 

.اهنم َكانه  ةقثنملا  ةوذعلا 
مّت قاقِّرلا  قاروألا  ع  نِم  ْتنا  حــــَلا  نم  ٍثعاب  اذكه  سمّشلا ، َتحت  جلّثلا  رهصني  اذكه 

.
1583

لبس  ُتاءوبن 



لا َكتروص  َضع  ٍددج  نم  يركف  ْزعأ  نافلا  رافأ  قوف  الاع  قلحُت  نَم  ا  ّيولعلا  روّنلا  اّهيأ 
ضع نم  ًةرا  ولو  ةمداقلا  ُعألا  إ  َلصوُيل  ةّوقلا  نم  ك  ام  اسل  ْحنمتلو  اهيف ؛ َتلجت 
.أ ناصُس  نأ 

ّ
ه َورغ  الف  ابأ ، لق  

ً
َحدص  ام  اذو  راذ  َكرَفظ إ  ُضع  داع  ام  اذإف  كِدجم ؛

.ُتعِضل اهنع  يرظنب  ُتحشأ  ُتنك  ول  نأ 
ّ
َنآلا  ُلاخإ  ٍذئنآ  تْقَعص  لا  ةحقّلا  ةّعشألا  ءاضم  نم 

.ةهانتملا ةردقلا غ  ارظن  ْتدحّتا  ّح  دومّصلا  زّفح ع  هسفن  كلذ  ّنأ  ركذتأو 
اهيف ُتنفأ  ُثح  اذكه  ةّلزألا  راّنلا  َّدق   سمغ  ؤرجأ ع  ْتلعج  لا  ةرفاولا  ةكلل  ا  ەوأ ،

.ادد نولا  رثاني   ام  ّل   
1584

ي!

اهقئارطو رهاوجلاو  تاّضَرعلا  : 
1585

هتاذ ٍدلجم  ّبحلا   ادحّتم  اهروغ  اعّمجتم   هلإ  ُتأر 

.ةففط َقراوب  ىوس  نوك  ْنأ  اهنع  لوقأ  ام  ودع  الف  ، 
1586

ٍةدحاو  ٍةلتك  ْترهصنا   نأ 
ّ

اه
َو ةعتملا   سحأ  انأف  كلذ  لوقأ  ذإ 

ْ
نأل 

ّ
كلت ، اهتدْقعل  ةّنولا  ةروّصلا  ُتأر  نأ 

ّ
اَقح  بَسحأ 

لهلا نم  انرق  نوعو  ةسمخ  هْتسأ  اّمم  َأ  يسُت  َكانه  تنا  ةدحاو  ةطقن   
1587

.مقافتت

.
1588

وغرأ  ّلظ  ةؤر  ىدل  رَحسُ  َنوتن  لعج  يذلا 
.رظّنلا دواعُت  ذإ 

ْ
لعتش  أتفت  الو  ةهبنمو  ةتباث 

ً
رظّنلا  معنُت  ةقلعم  ور  ْتق  اذكه 

ٍةؤر ەب إ  هنع  حيش  ْنأ  لق  تاهيه  ثح  ةلاّشلا  ەذه  ءرملا ع  حبص  روّنلا  كلذ  ءازو 
هف ل  ام  ّلظ  اصقان  هنع  اجراخو  هل ، هف  ثام 

ً
انتدارإ ، ةاغ  وهو  هل ، خلا  ماد  ام  ىرخأ ؛

ام ٍلفط  مال  نم  رَقفأ  َنآلا  نم  ال  نوكس  راذ  ُتظفح   ام  صوصخ  ّحو   
1589

.هلامتا
.ةملحلا اقلاع  هناسل  حب 

ل اءد ؛ هلع  نا  املثم  نا  دقل  ذإ 
ْ

ِأ ، ُتنك  يذلا  روّنلا  ًةاوتحم   تنا  ةروص  نم  ّنأل أ  ال 
يرظن لّدتأ ،  ح  تنا ،  نياعأ ، ام  ردق   َّ ىوق  نا  يذلا  رظّنلا  ةدحاو   ًةروص  ّنأل 

.لّوحتت
مظُعلاو ٍناولأ  ةثالثب  رئاود  ثالث  ْترهظ   كاذ  ّعلا  روّنلل  قمُعلا  ةغلالاو  ةّلجلا  ةمومّدلا  و 

ٍةلعش لْثم  ةثلاّثلاو  َرخآ ، حق  سوق  حق   سوقك  ةناّثلا  ةسكعنم   وألا  ِتدو   ؛
1590

هسفن 

.
1591

لْدعلا ألا 
ُ

َخ اتل  نم  جّجأتت 
تاهيه ٌللق »  » تعّنلا ّنأ  ّح  ُتأ  ام  يركف و  ساقلا إ  صقو  لوقلا  وه  ٌتها  م  ەآ 

.ك
، كسفن َتنأ  َكلِق  نم  اعومسم  ركفت ، َكَدحوو  كَدحو ، مقُت  كتاذ  نَم   ا  ّيدمّلا  روّنلا  اهّيأ 

اسكعنم َكف  ارون  ودت  ثح  ةرّوصملا  ةرئاّدلا  ەذه  ، 
1592

اهاّإ احُم  َكسفنل ، احاض  كاّإ ، اعِماس 

،
1593

هسفن  اهنول  ةموسرم 
ً

انتروص  ع  ةطْنم  اهلخاد  ْتد    ط 
ً

َيانيع  اهْتلّمأت  لاو 



.هل يرظن  اهيف  ف 
ُ

ُتسمغ
يذلا أدملا  كفّتلا  دج  ْنأ  ردق  يذلاو ال  ةرئاّدلا ، ساق  هناك   لما  كمهنملا  حاّسملا  لْثمو 

: بجعلا دهشملا  كلذ  َماّدق  انأ  ُتنك  اذكهف  ، 
1594

صقني 

انا ام  َّانج  َّنلو   ؛
1595

اهيف  َكانه  ُنَّيأتت  فكو  ةرئاّدلا  ةروّصلا  محتلت  َفك  ىرأ  ْنأ  درأ  ُتنك 

.
1596

هَتنمأ قّقحُل  ًةأجف  ءاج  يذلا  قلا  كلذ  هحفل  مل  يركف  ّنا  ول  ناّطلا  كلذل  نافكس 
عفدم ٍبالودك  بغرو ، دارإ  كّرحُ  نا  ُلق  نم  ْنلو  هتّوق ؛ نم  قماّسلا  َاخ  َدّرجت  انهو 

.
1597

موجّنلا  َرئاسو  َسمّشلا  كّرحُ  يذلا  ُّبحلا  ءاوتسا ،
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 (2  ) قحلم
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.
1598

وتیزیلإ / 1

.
1600

لوألا وریجیلأ  يرییجیلأ ، نم  جوزت  (، 1147  (1090 - ؟
1599

ادیوجاشتاك / 2

.
1601

وتنوروم / 3

.
1603

ينوشتّنلب لبق 1268 ،) ىفوت  )
1602

ّولب  : لوألا وریجیلأ   **

.
1607

ولب لد  يریج  ، 
1606

وشتودیرفلاوج ، 
1605

ينیشت ، 
1604

ينوشت ولب :) )

.يناثلا وریجیلأ  ، 
1610

ولب ، 
1609

ودراریج ، 
1608

وتینورب ينوشتّنلب :) )

(، 1348 يلاوح ىفوت  )
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وكسشتنارف ، 
1612

انات ابال :) مث  ، 
1611
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تیفوت )
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اینوتنأ دعب 1350 ،)
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 (4  ) قحلم
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.
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.
1620

تیفوت 1915)  ) ریینیڤ ایرام  جوزت  ، 
1619

(1895 -1843  ) يتناد **

.
1621

(1918 ربمفون  5-1881 وینوی  4  ) ارڤنیج  **
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ربمڤون 1917) ىف 28  دلو   ) ودرانویل سطسغأ 1912 ،) ىف 25  دلو   ) وجیریدیف



 (5  ) قحلم
: بدألا لاجر  نم  ( 1321-1265  ) نادل ناعملا  ضع 

.رهطملا درو   اوح 1270-1200 )  ) وتب ىد  ولدروس 
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.(1366-1287  ) ىملا ةتان  نبا 

.(1349-1292  ) ىدرولا نب  رفظم  نب  رمع 
.(1348-1297  ) ىدلا وكسف  ويتام 

.(1389 - ؟ 1300  ) يزاشلا ظفاح  نيدلا  سمش 



نرقلا 13 و14). نم   ) اب اد  وناشتسور 
.(1374-1304  ) اراب وكسشنرف 
.(1375-1313  ) وشاوب افوج 

 



(6  ) قحلم
ةفوصلاو ملعلاو  نيدلا  لاجر  نم  ناعملا  ضع 

 

.(1274-1189  ) يبطاشلا نامیلس  نب  دمحم 
.سودرفلا يف  درو  ( 1280-1193  ) ریبكلا وتربلأ 

يلاوح 1276-1200).  ) يودبلا دمحأ  دیسلا 
ىفوت 1269).  ) ىرتششلا هللادبع  نب  ىلع 
.(1274-1201  ) يسوطلا نیدلا  ریصن 

.(1274-1204  ) كلام نب  هللادبع  وبأ  نیدلا  لامج 
.(1274/1286-1208/1214  ) دیعس نب  ىلع  نسحلا  وبأ 

.(1299-1212  ) جروبدجم ىد  ادلیتام 
.)؟ 1293-1214  ) نوكیب ریجور 

.(1287-1218  ) ينالطسقلا نیدلا  بطق 
.میحجلا يف  تدرو  ( 1278 - ؟ 1218  ) اتیز اتناس 

.سودرفلا يف  درو  ( 1274-1221  ) اروتنفانوی
.سودرفلاو رھطملا  يف  درو  ( 1274 - ؟ 1225  ) ينیوكالا ساموت 

.(1292-2336  ) وسروك اد  وكسشتنرف 
يلاوح 1292-1225).  ) ماكیب نوج 

ىفوت 1286).  ) ىواضیبلا رمع  نب  هللادبع 
نرقلا 13). نم   ) ىتانوب ودیوج 

.(1300-1227  ) يلیبشالا حرف  نب  نیدلا  باھش 
.(1306 - ؟ 1230  ) ىدوت اد  ىنوبوكای 
.(1316-1231  ) ىسدقملا ةمادق  نبا 

.(1311-1232  ) روظنم نب  مركم  نب  دمحم 
.(1277-1233  ) يوونلا نیدلا  يیحم 

.سودرفلا يف  درو  ( 1282 - ؟ 1235  ) تنبارب ىد  رییجیس 



.سودرفلا يف  درو  ىفوت 1247 )  ) اترابساوكأ اد  ویتام 
.)؟ 1315 - ؟ 1235  ) ویلول ودنومیار 
.(1309-1248  ) وینیلوف اد  الیجنأ 

.(1311-1256  ) دورترج اتناس 
يلاوح 1309-1259).  ) يردنكسلا ءاطع هللا  نبا 

تیفوت 1310).  ) نروبنكاھ ىد  ادلیتام 
.سودرفلا يف  درو  ( 1338-1259  ) ىلازاك اد  ایلید  ونیتربوأ 

.(1327-1260  ) تراكیا
.(1328-1263  ) ةیمیت نب  نیدلا  ىقت 

.(1308 - ؟ 1266  ) توكس سند  نوج 
.(1348-1274  ) يبھذلا نیدلا  سمش 
.(1341-1280  ) نزاخلا نیدلا  ءالع 

.(1351-1291  ) رنبا تیرجرم 
.(1356-1292  ) ةیزوجلا میق  نب  نیدلا  سمش 

.(1381-1293  ) كیربزور نوج 
.(1365-1295  ) وسوس ىرنھ 

نینرقلا 13 و14). نم   ) ویلیجریف لد  ينافوج 
.(1361-1300  ) راوت ناج 

يلاوح 1349-1300).  ) ماكوأ مایلو 
.(1349-1301  ) يرمعلا لضف هللا  نب  يحی  نب  دمحا 

.(1360-1308  ) ماشھ نب  فسوی  نب  هللادبع 
.(1370 - ؟ 1310  ) نیوسرم ناملور 
.(1370-1310  ) يناسملتلا فیرشلا 

 



(7  ) قحلم
خرؤملا نم  ناعملا  ضع 

.(1298-1207  ) لصاو نب  نيدلا  لامج 
.(1281-1211  ) نالخ نب  نيدلا  سمش 

.(1287-1221  ) امرا اد  يبملاس 
.(1317-1224  ) لفناوج ىد  ناج 

.(1286-1226  ) ىعلا نب  جفلا  وبأ  سوروغغ 
.(1318-1247  ) نيدلا دشر  لضف هللا 

.(1325-1260  ) اموك ونيد 
.(1347-1262  ) ويدركنوك ناس  اد  ويمولترا 
.)؟- 1262  ) قطقطلا نب  رفعج  وبأ  نيدلا  لالج 

.(1348-1276  ) الف افوج 
نرقلا 13 و14). نم   ) وتوج امج 

نرقلا 13 و14). نم   ) اردناسلاد وب 
.(1388- 1308  ) قامقد نب  نيدلا  مراص 

.(1374-1313  ) بطخلا نب  نيدلا  ناسل 

 



(8  ) قحلم
افارغجلاو تالحرلا  لاجر  نم  ناعملا  ضع 

 

.(1283-1208  ) وزقلا دمحم  نب  اكز 
نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) ولشولام ورازنال 
نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم  ىدلافف ( ونيلوجوأ 

نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) ىدلافف ودج 
نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) لو ىد ج  ولراسوب 

نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) وراد وروتسر 
اوح 1328-1247).  ) ونيفر وكتوم  ىد  افوج 

.(1323-1254  ) ولوب وكرام 
.(1331-1273  ) ءادفلا وبأ  نيدلا  دامع  نب ع  لعامسإ 

.(1377-1304  ) ةطوط نب  هللادع  نب  دمحم 
 

 



 (9  ) قحلم
ءاطألا نم  ناعملا  ضع 

 

.(1270-1203  ) ةعصا نب ا  ساعلاوبا  نيدلا  قفوم 
.(1280-1210  ) وتشلاس ىد  ومللوج 

.(1288-1210  ) سفنلا نب  مزحلا  نب ا  ع 
.سودرفلا درو   ( 1295 - ؟ 1215  ) وتوريدلاد ويدات 

نرقلا 13).  ) انيس ىد  ودنارودلأ 
اوح 1306). وت   ) افا ىد  وكنارفنال 

.(1310-1250  ) صوملا لاناد  نب  دمحم 
.(1339-1267  ) افألا نبا  فورعملا  ىراجنسلا  دعاس  نب  دمحم 
.خألا هضرم  ءانثا  ناد   راز  نرقلا 13و14 ) نم   ) ولم ىد  ودف 

نرقلا 13 و 14). نم   ) ونااد ويب 
نرقلا 13 و 14). نم   ) ونامور اد  ونتروا 

نرقلا 13 و14). نم   ) ونترامنوب



(10  ) قحلم
ةساسلا لاجر  نم  ناعملا  ضع 

 

.محجلا درو   اوح 1277-1200 )  ) ىلاف ىد  ودرالأ 
.محجلا درو   اوح 1324 ) اوح 1233-  ) ارود انارب 

.(1320-1250  ) الوجداف الد  وشوجوأ 
.محجلا درو   وت 1295 )  ) اتشترا ىد  اناتنوم 

اوح 1354-1313).  ) وزنر ىد  الوك 
.سودرفلا درو   نرقلا 13 و 14 ) نم   ) ولر اتلاس  وبال 

.رهطملا درو   نرقلا 13 و 14 ) نم   ) انولوك الد  اراش 
.محجلا درو   نرقلا 13 و14 ) نم   ) انزوس ىد  اجا  ودرانيجام 

.محجلا درو   نرقلا 13 و14 ) نم   ) ىرامدأ جرأ د  وبيلف 
.محجلا درو   نرقلا 13 و14 ) نم   ) الدروأ اتراس د 

 



(11  ) قحلم
بتلا ةفرخزو  رصتلا  لاجر  نم  ناعملا  ضع 

 

.رهطملا درو   وت 1299 )  ) ويج اد  ىزيدوأ 
.رهطملا درو   ( 1302 - ؟ 1242  ) ىووبامش

.(1339 -؟ 1250  ) يلافا ويب 
.)؟ 1318/19 - ؟ 1255/60  ) وشود

.رهطملا درو   ( 1337-1266/7  ) وتوج
.(1344 -؟ 1284  ) يترام نومس 

.(1366-1300  ) ىداج ويدات 
.(1368 -؟ 1308  ) اناروأ

هطاش 1347-1306).  ) زنرول ويب 
.رهطملا درو   نرقلا 13 و 14 ) نم   ) ولوبلا وكنارف 

نرقلا 13 و 14). نم   ) انوكش وسام 
نرقلا 13 و14). نم   ) ىزوفا ىد  ونا 

 



(12  ) قحلم
رامعملاو تحنلا  لاجر  نم  ناعملا  ضع 

.)؟ 1284 - ؟ 1220/5  ) وناب الوقن 
.)؟ 1314 - ؟ 1425/50  ) وناب افوج 
.)؟ 1302 - ؟ 1250  ) ويبما اد  وفلونرأ 
اوح 1318). وت   ) انيس اد  وناج 

اوح 1330-1275).  ) اتيام ونرول 
نرقلا 13 و 14). نم   ) افوج ىد  ونيسوجأ 

 



(13  ) قحلم
سوملا لاجر  نم  ناعملا  ضع 

 

.(1310-1236  ) ىزاشلا نيدلا  بطق 
اوح 1287-1240).  ) لاه ىد ال  مادأ 

.(1294  ) نمؤملادع نيدلا  ص 
.رهطملا دروو   انغلا  ناد  رعش  نم  ائش  نحل  وت 1300 )  ) الزا ويب 

نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) يبملاس
نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) يدنال وكسشنرف 

نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) اشا اد  افوج 
نرقلا 13). نم  اثلا  فصنلا  نم   ) ولولا وكنارف 

.انغلا ناد  رعش  نم  ائش  نحل  نرقلا 13 و 14 ) نم   ) وتيكوكسا
اوح 1336). وت   ) اراتيك الد  يش 

.(1358-1282  ) ّرك نب  نب ع  دمحم 
اوح 1360). اوح 1285-  ) نجنلتور نوف  تراشخش  وجوه 

.)؟ 1351-1291  ) سروم ىد  ناج 
.(1361-1291  ) ىيف ىد  بلف 

اوح 1377-1300).  ) وشام ىد  مويج 
نرقلا 14). نم  لوألا  فصنلا  نم   ) نوتجندوأ لوو 

نرقلا 14). نم  لوألا  فصنلا  نم   ) نلجوم نوف  خــــياه 
نرقلا 13 و 14). نم   ) ونيد ب

نرقلا 13 و 14). نم   ) نجندفوأ نوف  خــــياه 
نرقلا 13 و 14). نم   ) اودا ىد  سوتشرام 

نرقلا 13 و 14). نم   ) تنومدأ ىد  تلجنإ 

 



(14  ) قحلم
ناعملا طالسلاو  كولملاو  ةرطاالاو  تاوبالاو  جاودالاو  ءارمالا  ضع 

: اسرولف -1
.(1530-1189  ) ةروهمجلا ةموكح 

: ولفتنوم ءارمأ  -2
.رهطملا درو   ( 1292-1254  ) سماخلا ومللوج 

.(1305-1292  ) لوألا افوج 
.(1330-1305  ) سوجولويلا رودويت 

: انوف الاس   لآ  ءارمأ  -3
.(1277-1263  ) ونيسام

.(1301-1277  ) وتلأ
.سودرفلا درو   ( 1304-1301  ) ويمولوترا

.(1311-1304  ) وينوبلأ
دروو  رهطملا  اذكو   محجلا  هلا   ةراشإلا  ناد  دصق  امر  ( 1329-1311  ) ىدنارج نا 

.سودرفلا
: ارارف تسإ   لآ  ءارمأ  -4

.محجلا هلا   شا  بلاغلا  محجلا و  درو   ( 1293-1264  ) اثلا ووأ 
ركذو  محجلا  دوصقملا   وه  نا  امرو  محجلا  هلا   شا  ( 1308-1293  ) نماثلا وزتأ 

.رهطملا
.(1308  ) ثلاثلا ولوف 

: يمر اتتالم   لآ  ءارمأ  - 5
.محجلا ركذ   ( 1312-1295  ) ويكوف اد  اتس  الام 

.محجلا هلا   شأ  ( 1317-1312  ) ونيسالم
.(1326-1317  ) وفلودور

: اناجدنول انيسالم   ءارمأ  -6
وت 1285).  ) اثلا ولروم 

.محجلا هلا   شا  وت 1315 )  ) ثلاثلا ولروم 
.)؟(  عبارلا ولروم 

: اوتنام -7



.(1328-1256  ) نومولا مح 
: اب وكسف   لآ  -8

وت 1275).  ) ارولاج اق  افوج 
.رهطملا درو   وت 1296 )  ) ارولاج اق  ونيلوجوأ 

: اب اسدراج   لآ  -9
اودرو نجسلا  1288 ) اوفوت    ) وشوملسأو ونن  ەادفحو  وشوجوأو  وداج  ەادلوو  ونيلوجوأ 

.محجلا  
: ونالم وكسف   لآ  -10

.(1295-1277  ) وتأ
و(1322-1310). ( 1302-1295  ) ويتام

: افاس لآ  -11
.(1268-1263  ) اثلا ع افاس  تنوك  اثلا  ويب 

.(1285-1268  ) ثلاثلا ع افاس  تنوك  لوألا  وبيلف 
.(1323-1285  ) عبارلا ع افاس  تنوك  سماخلا  ويدمأ 

: ةقدنبلا جاودأ  -12
.(1268-1253  ) ونت وير 

.(1275-1268  ) ولوبيت ونرول 
.(1280-1275  ) راتنوك وا 
.(1289-1280  ) ولودناد افوج 
.(1311-1289  ) وجنيدارج ويب 
.(1312-1311  ) ىزتروزت ونرام 

ةنس ةقدانبلا   ةراحلا  ةلشم  ةسل  انفار  دفو  سار  ناد ع  بهذ  هنمز  وناروس )(   افوج 
.1321

: تاوبالا -13
.رهطملا درو   ( 1268-1264  ) عبارلا وتنمل 
.(1271-1268  ) ىوبالا رلا  ولخ 

.(1276-1271  ) اعلا وروجج 
.(1276  ) سماخلا وتشونإ 

.رهطملا درو   ( 1276  ) سماخلا وناردأ 
.(1277-1276  ) نوعلاو ىداحلا  اوج 



.محجلا درو   ( 1280 – 1277  ) ثلاثلا الوقن 
.رهطملا درو   ( 1285 – 1281  ) عبارلا ونترام 

.(1287 – 1285  ) عبارلا ورونوأ 
.( 1292 – 1287  ) عبارلا الوقن 

.محجلا درو   ( 1294  ) سماخلا ونيسلش 
.سودرفلا رهطملا و  محجلا و  درو   ( 1303 -1294  ) نماثلا وشافنوب 

.(1304 -1303  ) ىداحلا ع وتيدب 
.سودرفلا رهطملا و  محجلا و  درو   ( 1314-1305  ) سماخلا وتنمل 

.(1315  ) ىوبالا رلا  ولخ 
.سودرفلا درو   ( 1334 – 1316  ) نوعلاو اثلا  اوج 

: ةلقصو ان  الم  - 14
.رهطملا درو   ( 1266 – 1258  ) دفنام

.(1282 – 1266  ) لوألا ولرا 
: وجنأ تب  نم  ان  كولم  - 15

.سودرفلا رهطملا و  محجلا و  درو   ( 1285 – 1382  ) لوألا ولرا 
.سودرفلا رهطملا و  درو   ( 1309 – 1285  ) اثلا ولرا 

.سودرفلا درو   ( 1343 -1309  ) وترور ولرا 
: ةنوغارأ نم  ةلقص  كولم  - 16

.رهطملا درو   ( 1285 – 1282  ) ثلاثلا ويپ 
.سودرفلا هلإ   شأو  رهطملا  درو   ( 1296-1285  ) اثلا وموا 

.سودرفلا رهطملا و  درو   ( 1337-1296  ) اثلا وكيدف 
: برغلا ةرطاألا   - 17

.سودرفلا رهطملا و  درو   ( 1292-1272  ) فلودور
.(1298-1292  ) فلودأ

.سودرفلا رهطملا و  درو   ( 1308-1298  ) لوألا تلأ 
.سودرفلا رهطملا و  دروو   محجلا  دوصقملا   وه  نا  امر  ( 1314-1308  ) عباسلا ىه 

.(1347-1315  ) عبارلا سل 
: اسرف كولم  - 18

.رهطملا درو   ( 1270-1226  ) سدقلا عساتلا  سل 



.رهطملا ركذ   ( 1285 -1270  ) ثلاثلا پلف 
.سودرفلا رهطملا و  محجلا و  درو   ( 1314 – 1285  ) لمجلا عبارلا  پلف 

.(1316-1314  ) اعلا سل 
.(1322 – 1316  ) سماخلا پلف 

: راان كولم  - 19
.(1270-1253 ( ) سماخلا  ) اثلا ودلايت 

.رهطملا درو   ( 1274-1270 ( ) ثلاثلا  ) لوألا ىه 
.سودرفلا تدرو   ( 1305-1274 ( ) وألا  ) اناوج

.(1316-1305 ( ) اعلا  ) سل
.(1322-1316 ( ) سماخلا  ) پلف

: زولوت تنوك  - 20
.(1271 – 1249  ) ثلاثلا سوفلأ 

: ةنوغارأ كولم  - 21
.(1276 – 1213  ) لوألا وموا 

.رهطملا درو   ( 1285 – 1276  ) ثلاثلا ورد 
.رهطملا درو   ( 1291 – 1285  ) ثلاثلا وسوفلأ 

.سودرفلا رهطملا و  درو   ( 1327 – 1291  ) اثلا وموا 
: ةقرويام الم  -22

.سودرفلا درو   ( 1311-1276  ) لوألا وموا 
.(1324-1311  ) وكناس

: نويلو ةلاتشق  كولم  -23
.(1284-1252  ) مكحلا اعلا  وسوفلأ 

.(1295-1284  ) عبارلا وكناس 
.سودرفلا ركذ   ( 1312-1295  ) عبارلا ودنانرف 

.(1350-1213  ) ىداحلا ع وسوفلأ 
: لاغتلا الم  -24

.(1279-1248  ) ثلاثلا وسوفلأ 
.سودرفلا درو   ( 1325-1279  ) ونويد

: رجملا كولم  -25



.(1270-1235  ) عبارلا الب 
.(1272-1270 ( ) سماخلا  ) عبارلا ونافسا 

.(1290-1272 ( ) عبارلا  ) ثلاثلا سالسدل 
.سودرفلا درو   ( 1295-1290  ) لترام لراش 

.سودرفلا درو   ( 1301-1290  ) ثلاثلا اردنأ 
.(1305-1301 ( ) سماخلا  ) والسف

.(1308-1305  ) وّتوأ
.سودرفلا درو   ( 1342-1308  ) وترور ولرا 

: امهوب كولم  -26
.رهطملا درو   ( 1278-1253  ) اثلا وراودوأ 

.سودرفلاو رهطملا  هلإ   شأو  درو  ( 1305-1278  ) عبارلا والسف 
.(1307-1305  ) سماخلا والسف 

.(1307-1306  ) وفلودور
.(1310-2307  ) وجرأ

.(1346-1310  ) افوج
: اشار كولم  -27

.(1272-1240  ) لوألا وزوروأ  ونافسا 
.(1275-1272  ) وناتوجارد ونافسا 

.سودرفلا درو   ( 1321-1275  ) اثلا وزوروأ  ونافسا 
: الجنإ كولم  -28

.رهطملا درو   ( 1272-1216  ) ثلاثلا ىه 
.سودرفلاو رهطملا  درو   ( 1307-1272  ) لوألا دراودإ 

.سودرفلا درو   ( 1327-1307  ) اثلا دراودا 
: ةدنلتكسإ كولم  -29

.(1286-1249  ) ثلاثلا ردنكسإ 
.(1290-1286  ) تجرام

.(1296-1292  ) لويلا نوج 
.سودرفلا دوصقملا   وه  نا  امر  ( 1329-1306  ) سورب ترور 

: جــــولا كولم  -30



.(1280-1263 ( ) سداسلا  ) عبارلا سوينام 
.(1299-1280  ) اثلا كرإ 

.سودرفلا درو   ( 1319-1299 ( ) عباسلا  ) سماخلا نواه 
.(1355-1319 ( ) عباسلا  ) سماخلا سوينام 

: صق كولم  -31
.(1267-1253  ) اثلا وجوأ 

.(1284-1267  ) ثلاثلا وجوأ 
.(1285-1284  ) لوألا افوج 

.سودرفل درو   ( 1324-1285  ) ثلاثلا ىه 
: ةيطنطسقلا اروطامإ  -32

.(1282-1261  ) سوجول ويلا  لشم 
.(1332-1282  ) اثلا سوكنوردنأ 

: ام  دجو  ةلاحلا  ةوروألا  اسورلا  عضوم  اوروأ و  امش   - 33
ةروهمج اناوتل –  ةرامإ  نوتويتلا –  ناسرفلا  ةرامإ   - ادنلوب ةرامإ  كرامندلا - ةلمم  - دسلا ةلمم 

.اجروج ةلمم  ةبهذلا –  لئاقلا  دال  نازار –  ةرامإ  مدالف –  ةرامإ  دوروجفون – 
: ةطانرغ ونب ن   - 34

.(1272-1234  ) لوألا دمحم  هللادع  وبأ 

.(1301-1272  ) اثلا دمحم  هللادع  وبأ 
.(1308-1301  ) ثلاثلا دمحم  هللادع  وبأ 

.(1313-1308  ) اثلا دمحم  نب  ىويجلا ن  وبأ 
.(1324-1313  ) لوألا لعامسإ  دلولا  وبأ 

: ساف نم   ونب  -35
.(1286-1258  ) بوقع فسوي  وبأ 
.(1306-1286  ) فسوي بوقع  وبأ 

.(1308-1306  ) رماع تاث  وبأ 
.(1310-1308  ) ناملس عيلا  وبأ 

.محجلا ةتي   تدروو  رهطملا  محجلا و  شارم   تكذ  ( 1331-1310  ) نامثع دعس  وبأ 
: سوت صفح   ونب  -36

.(1276-1249  ) لوألا دمحم  هللادع  وبأ 



.(1279-1276  ) اثلا اكز   وبأ 
: ماسقنالا

.(1284-1282 () دلا  ) قوزرم نب  دمحأ 
.(1284  ) سوت لوألا   رمع  صفح  وبأ 

.(1298-1284  ) ةاجوب لوألا   اكز   وبأ 
.(1294  ) سوت دمحم   هللادع  وبأ 

.(1299  ) كلذ دع  محلا  درفنا  ةاجوب  لوألا   انلا  دلاخ  ءاقلا  وبأ 
.سودرفلا ةاجوب   تركذ  ( 1309  ) محلا درفنا  مث  ةاجوب  دهشلا   لوألا  رك  وبأ 

.(1309  ) لوألا انلا  دلاخ  ءاقلا  وبأ 
.(1311  ) ةاجوو ةنيطنسق  لوتملا  اثلا  رك  وبأ 

.(1311  ) سوت احللا   اكز  وبأ  
.(1317  ) سوت نسملا   ثلاثلا  دمحم  ه  وبأ 

.(1346-1318  ) لوتملا اثلا  رك  وبأ  وبأ  
: ناسملت ناز   ونب  -37

(. داولا دع  ونب   ) ألا عفلا 
.(1282-1235  ) نسأ رمغ  وبأ  

.(1303-1282  ) لوألا نامثع  دعس  وبأ 
.(1307-1303  ) لوألا دمحم  ناز  وبأ 
.(1318-1307  ) لوألا وم  ومح  وبأ 

.(1335-1318  ) لوألا نمحرلادع  فشات  وبأ 
: ةحلا كلامملا  طالس  -38

.(1277-1260  ) ىرادقدنبلا لوألا )  ) سيب نيدلا  نكر  رهاظلا 
.(1279-1277  ) ناخ هكرب  نيدلا  ان  دعسلا 

.(1279  ) شمالس نيدلا  رد  لداعلا 
.(1290-1279  ) نووالق نيدلا  فس  روصنملا 

.(1293-1290  ) للخ نيدلا  حالص  فالا 
.(1294-1293 ( ) وألا ةرملل   ) نووالق نب  دمحم  نيدلا  ان  انلا 

.(1296-1294  ) اغتك نيدلا  نز  لداعلا 
.محجلا ناطلس م   درو  ( 1299-1296  ) ىروصنملا جال  نيدلا  ماسح  روصنملا 



.(1309-1299 ( ) ةناثلا ةرملل   ) نووالق نب  دمحم  نيدلا  ان  انلا 
.(1310-1309  ) لا كنشاجلا  اثلا )  ) سيب نيدلا  نكر  رفظملا 
.(1341-1301 ( ) ةثلاثلا ةرملل   ) نووالق نب  دمحم  نيدلا  ان  انلا 

.سودرفلاو رهطملاو  محجلا  ناد   نمز  مدقلا ح  علا  ذنم  نع م  ءاشأ  تدرو 
: ناساعلا  م ناتفلخلا  -39

.(1301-1262  ) قلا نسحلا  نب  لوألا )  ) ماحلا دمحأ  ساعلا  وبأ 
.(1339-1301  ) ماحلا نب  لوألا )  ) كتسملا ناملس  ةعر  وبأ 

: قشمد ةالو  -40
: نوييالا

.(1271-1262  ) حلاصلا جنلا  سوقأ  نيدلا  لامج 
: كلامملا

.(1277-1271  ) ىرهاظلا رمدأ  نيدلا  زع 
.(1279  ) يرهاظلا رقشألا  رقنس 

.)؟ 1291-1279  ) ىاطن ەرُط  نيدلا  ماسح 
اوح 1295-1291).  ) ىومحلا كيأ  نيدلا  زع 

.(1299-1295  ) ولرغأ نيدلا  فس 

.(1307-1299  ) ىروصنملا قاجق 
.(1311-1307  ) ملصأ

.(1312-1311  ) مرفألا قأ 
ُ

ش نيدلا  لامج 
.(1340-1312  ) الا ركنت  للخ  دعس  وبأ  نيدلا  فس 

عم دهع  هنومو   قشمد  ةناثلا ع  ةيلصلا  ةلمحلا  ألا   ناد  دج  كاشا  نع  صصق  درو 
.سودرفلا كلذ   درو  ةروبلا  ةلودلا  نم  رنأ  نيدلا 

: ەامح نوييالا   -41
.(1284-1244  ) دمحم نيدلا  فس  اثلا )  ) روصنملا كلملا 
.(1298-1284  ) دومحم نيدلا  ت  ثلاثلا )  ) رفظملا كلملا 

.(1310-1298  ) رقنس مألل  اهحنمو  ەامح  دمحم ع  انلا  وتسا 
.(1331-1310  ) لعامسإ ادفلا  وبأ  نيدلا  دامع  دملا  حلاصلا  كلملا 

: بلح ةالو  - 42
: كلامملاو لوغملا  دهع 

.(1260  ) ةحلا  كلامملا  اهدسا 



.(1271  ) ةثلاثلا  ةرملل  اهيلع  لوغملا  وتسا 
.(1291-1282  ) ألا رقنس  ەرق 

.(1298-1291  ) اطلا نال 
.(1298  ) ةعارلا  ةرملل  اهيلع  لوغملا  وتسا 

.(1303  ) رادنكوجلا نيدلا  سمش 
: ةحلا كلامملا 

.(1312  ) ىدوس نيدلا  فس 
.(1326-1314  ) ىانلا اغنطلا  نيدلا  ءالع 

: ىرغصلا اسا  ةنامثعلا   ةكلا  ةنطلسلا  مث  ةرامالا  -43
وت 1288).  ) لرغطرإ

.(1326-1288  ) لوألا نامثع 
: مورلا ةقجالس  -44

.(1276-1264 () ثلاثلا  ) وخك نيدلا  ثاغ 
.(1276  ) ةنوق  نوملا ع  كلامملا  وتسا 

.(1282-1277 () اثلا  ) سواك نب  شاويس 

.(1284-1282 () اثلا  ) دوعسم نيدلا  ثاغ 
وألا 1284). ةرملل  () ثلاثلا  ) داقك نيدلا  ءالع 

.(1300-1293  ) ةثلاثلا ةرملل  اثلا  دوعسم 
.(1302-1300  ) ةثلاثلا ةرملل  ثلاثلا  داقك 
.(1304-1302  ) ةعلا ةرملل  اثلا  دوعسم 

.(1304  ) ةعارلا ةرملل  ثلاثلا  داقك 
.ثلاثلا داقك  نب  ثلاثلا  دوعسم  نيدلا  ثاغ 

.(1307  ) ةلوغملا ةداسلا 
.(1326-1317  ) ناج نب  شاتزمت 

: اسغم ناخوراص   ونب  ─  45
ناخوراص (1345─1300).

: نيدآونب ─ 46
.لحاوسلا مأ  لوألا ) ) دمحم

.(1300─1333  ) لحاوسلا مأ  دمحم  ك  نيدآ 



: ةهاتوك نوين   امرلا  ─ 47
اوح 1299).  ) شلع نب  لوألا )  ) بوقع نيدلا  رفظم 

.ثلاثلا داقك  لق  نم  ك  جوأ 
.)؟ ─ اوح 1306  ) بوقع نب  دمحم 

: دمح ونب  ─ 48
(1323 -1300) رادند نيدلا  كلف  وأ  ك  دمح 

: نوينوالا ─ 49
  : كناجو نوسمسو  بونس   

.(1251─1296  ) ناملس نيدلا  عم  هناورپ 
.(1276─1296  ) ناملس نب  دمحم  نيدلا  عم  هناورپ 

(1300 -1296  ) ناملس نب  دوعسم  نيدلا  بذهم  هناورپ 
: بونس لج  يزاغ  ونب  ─50

.(1300─1355  ) لج يزاغ  شانتلأ  نيدلا  جات  ناطلس 
: اتأ بحاص  ونب  ─ 51

: بحاص راصح  ەرق   
( وجلسلا رزولا  ناملس  نيدلا  عم  هناورپ  عم  كاشا   ) سح نب  نيدلا ع  رخف  اتأ  بحاص 

.(1264─1285)
.نسح نيدلا  ةنو  نسح  نيدلا  جات 

.سوي نيدلا  دعس 
وت 1287).  ) نسح نب  دمحم  نيدلا  سمش 

: نورادنفسالا ─ 52  
: ولغرُو بونسو  ومطسق    

.(1291) رادناج رْمُت  نيدلا  سمش 
اوح 1339─1309).    ) رمت نب  لوألا )  ) ناملس نيدلا  عاجش 

: اشتم ونب  ─ 53
نج  ىوحو  ىركمو  زانرو  ساوطو  هنيجو  نرم  جو  المو س   كويأ   زوو  طالاو  الغم   

: سرمرمو هشفو 
اوح 1329). ─ 1300  ) دوعسم ك  اشتم 

: ەرقنأ أ  ─ 54



وت 1295).  ) ىدنفأ سح  نيدلا  ماسح  أ 
اوح 1330). ─1295  ) سح نب  دمحم  نيدلا  ف  أ 

: فأ ونب  ─ 55
 : ىرهش ىدسو  رهشقأو  رهش  ىرهثك و   

.فأ
.1288─1301  » فأ نب  لوألا )  ) ناملس نيدلا  فس 

.)؟    ─1302  ) ناملس نب  دمحم  نيدلا  كرام 
لق 1327). وت   ) دمحم نب  اثلا )  ) ەاش ناملس 

: نام ەرق  ونب  ─ 56
: نامرقو ةنوقو  ساويسو  ادنرال   

.) ؟ ─ 1261  ) نام ەرق  نب  لوألا )  ) دمحم
.)؟ 1278─1339  ) نام ەرق  نب  دومحم  نيدلا  رد 

: دادغ ةالو  ─57
: لوغملا دهع 

.(1262─1282  ) كلم اطع  نيدلا  ءالع 
.(1284 (. ) دع اهيف  اناخلإ  حبصأ   ) ودا

.(1294) وُجَدُت
.(1316).....

: سراف تاناخلإ  ─58
: وك الوه  ونب 

.( 1264─1281  ) اقاأ
  .(1281─1284 رادوكت (  دمحأ 

.(1284─1291  ) نوغرأ
.(1291─1294  (. ) روت جنرإ   ) وتخك

.(1294) ودا
.(1294─1303  ) دومحم نازاغ 

.(1303─1316 دمحم (  ذح 
َ

ْەدَنبا وتياجلوأ ُ
.1316─1335  » رداهب دعس  وبأ 

محجلا ةمدقلا   روصعلا  ذنم  لاو  روشأو  سراف  نع  ءاشأ  تدرو 



.سودرفلا رهطملا و  و 
: قرزألا لبقلا  ─59

 : رغلا قاجقلا  
: وتانب

.(1265─1280  ) رومت وكنم 
.(1280─1287  ) وكنم ادوت 
. (1287─1290  ) اغوبالوت

.(1290─1312  ) نيدلا ثاغ  ( وغوتخ وت  وأ  ) وتْقُت
.(1312─1340  ) نيدلا ثاغ  كزوأ 

: ضيألا لبقلا  ─  60
: لا قاجقلا 

: ادروأ آ ل 
.(1226─ 1280  ) ادروأ

.(1280─1301   ) وق
   .(1301─1309  ) ناا

اقوب 1315─1309». اس 
(1320 -1315  ) اوح ناسإ 

(1344 -1320  ) هجاوخ كرام 
: هد طالس  ─ 61

: كارتألا
.(1265 ─1287  ) ناخ غلوأ   نيدلا  ثاغ  نال 

.(1287─1290  ) نيدلا زعم  داقك 
.(1290  ) نيدلا سمش  ثْرَمويك 

: نويناغف ألا  نويجلخلا 
.(1290─1294  ) نيدلا لالج  اثلا )  ) ەاش زوف 

.(1294─1295  ) نيدلا نكر  لوألا  ەاش  مهاربإ 
  .(1295─1315  ) نيدلا ءالع  لوألا )  ) ەاش دمحم 

نيدلا (1316─1315) باهش  ەاش  رمع 
.(1316─1320  ) نيدلا بطق  لوألا )  ) ەاش كرام 



1320).  ) نيدلاان ەاش   وخ 
: ەاش ت 

َ
غ
ْ

َقل ونب 
.(1320─1324  ) نيدلا ثاغ  ( لوألا  ) ەاش قلغت 

: ةلاغنب ماح 
: هد طالس  لق  نم 

.ناخت نالسرآ  دمحم 
.ناخش

ةثالثلا ب 1278،1260). ءالؤه  وت   ) ناخ مأ 
لرغط 1282─1278) ).        نيدلا  ثغم 

.(1282─1291  ) ناخارغ نيدلا  ان 
.(1291─1302  ) سواك نيدلا  نكر 

.1302─1318  » ەاش زوف  نيدلا  سمش 
(1318 (.) ةغلا ةلاغنب   ) ەاشارغ نيدلا  باهش 

.(1318 (. ) ةقلا ةلاغنب   ) ەاشاروب رداهب  نيدلا  ثاغ 
.(1319─1323 (. ) اهل ةلاغنب   ) رداهب نيدلا  ثاغ 

سودرفلا رهطملا و  .محجلا و  دنهلا   ركذ  دروو  محجلا : كلا   ركذ  درو 
 



(15  ) قحلم
ادمولل مجرتو  نادل  سارد  لحارم 

:1941 رتأ فص 1933 ─
.ناد نعو  ةلاطإلا  ةراضحلا  نع  تامولعمو  ةماع  ةساردو  ةفاقث 

سرام 1948:  ─1941 رتأ
.ةصاخ ةفص  ناد  ةسارد 

:    1951 متس لبأ 1948  ─
.ادمولا نم  ةراتخم  تامجرتو  تالاقم  ةاتك 

:1954 ويام ─ 1951 مڤون
.محجلا ةمجرت 

:1955 رياني ويام 1954 ─
.رهطلا نم  ء  ةمجرت 

:1955 ويام ─ 1955 رياني
.محجلا ةمجرت  ةدوع إ 

:1958 رياني  ─1955 ويام
.رهطملا ةق  ةمجرت 

     :1959 ويلوي رياني 1958─
.سودرفلا ةمجرت 

مڤون 1959). محجلا   ةمجرت  نم  وألا  ةعطلا   
ُ

ت )
:1961 رتأ  ─1959 ويلوي

.رهطملا ةمجرت  ةدوع إ 
لبأ 1962: مڤون 1961 ─

.سودرفلا ةمجرت  ةدوع إ 
 



سرهفلا

 

ةبتكم  Telegram Network
ّماع ریدصت 

( ...ةیتوكاج راریج ، يتیراغنأ ، سیخروب ، ھیسیر ، ةءارق  يتناد  ( َملاع  ىلا  لخدم 
يتناد ةریس    (1)
ىلوألا لامعألا    (2)

« ّةیھلإلا ایدیموكلا  يف « ةءارق    (3)
تادادتما   (4)

: ةسارّدلا رداصم 
Inferno میحجلا لّوألا  دیّشنلا 

ىلوألا ةدوشنألا 
ةینّاثلا ةدوشنألا 
ةثلّاثلا ةدوشنألا 
ةعباّرلا ةدوشنألا 
ةسماخلا ةدوشنألا 
ةسداّسلا ةدوشنألا 
ةعباّسلا ةدوشنألا 

ةنمّاثلا ةدوشنألا 
ةعسّاتلا ةدوشنألا 
ةرشاعلا ةدوشنألا 

ةرشع ةیداحلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةینّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعباّرلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةسماخلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةسداّسلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعباّسلا  ةدوشنألا 



ةرشع ةنمّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعسّاتلا  ةدوشنألا 

نورشعلا ةدوشنألا 
نورشعلاو ةیداحلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةینّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعباّرلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةسماخلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةسداّسلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعباّسلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةنمّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعسّاتلا  ةدوشنألا 

نوثّالثلا ةدوشنألا 
نوثالثلاو ةیداحلا  ةدوشنألا 
نوثالثلاو ةینّاثلا  ةدوشنألا 
نوثّالثلاو ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
نوثّالثلاو ةعباّرلا  ةدوشنألا 

رھطملا   ّيناثلا   دیّشنلا  Purgatorio
ىلوألا ةدوشنألا 
ةینّاثلا ةدوشنألا 
ةثلاثلا ةدوشنألا 
ةعباّرلا ةدوشنألا 
ةسماخلا ةدوشنألا 
ةسداّسلا ةدوشنألا 
ةعباّسلا ةدوشنألا 

ةنمّاثلا ةدوشنألا 
ةعسّاتلا ةدوشنألا 
ةرشاعلا ةدوشنألا 

ةرشع ةیداحلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةینّاثلا  ةدوشنألا 



ةرشع ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعباّرلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةسماخلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةسداّسلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعباّسلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةنمّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعسّاتلا  ةدوشنألا 

نورشعلا ةدوشنألا 
نورشعلاو ةیداحلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةینّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعباّرلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةسماخلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةسداّسلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعباّسلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةنمّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعسّاتلا  ةدوشنألا 

نوثّالثلا ةدوشنألا 
نوثالثلاو ةیداحلا  ةدوشنألا 
نوثّالثلاو ةینّاثلا  ةدوشنألا 
نوثّالثلاو ةثلّاثلا  ةدوشنألا 

Paradiso  سودرفلا ثلّاثلا  ّدیشنلا 
ىلوألا ةدوشنألا 
ةینّاثلا ةدوشنألا 
ةثلّاثلا ةدوشنألا 
ةعباّرلا ةدوشنألا 
ةسماخلا ةدوشنألا 
ةسداّسلا ةدوشنألا 
ةعباّسلا ةدوشنألا 

ةنمّاثلا ةدوشنألا 



ةعسّاتلا ةدوشنألا 
ةرشاعلا ةدوشنألا 

ةرشع ةیداحلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةینّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةّعبارلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةّسماخلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةسداّسلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعباّسلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةنمّاثلا  ةدوشنألا 
ةرشع ةعساتلا  ةدوشنألا 

نورشعلا ةدوشنألا 
نورشعلاو ةیداحلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةیناثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةثلّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعباّرلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةسماخلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةسداّسلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعباّسلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةنمّاثلا  ةدوشنألا 
نورشعلاو ةعسّاتلا  ةدوشنألا 

نوثالثلا ةدوشنألا 
نوثالثلاو ةیداحلا  ةدوشنألا 
نوثّالثلاو ةینّاثلا  ةدوشنألا 
نوثّالثلاو ةثلّاثلا  ةدوشنألا 

قحالم
: خــــراوتلا ضع  ( 1  ) قحلم

يتناد ءانبأ  ىتح  ادیوجاشتاك  ربكألا  هدج  ذنم  يتناد  ةرجش  نم  ءزج  قحلم (2)  
رشع سداسلا  نرقلا  يف  ارفنیج  ىتح  ورتیب  ھنبا  نم  ةرشابملا  ّيتناد  ةلالس  قحلم (3)  
نرقلا لئاوأ  ةتح  وجیریس  ىد  وینوتناكرامو  ارڤنیج  نم  ةرشابملا  ةلالسلا  نم  ءزج  قحلم (4)  



نیرشعلا
: بدألا لاجر  نم  ( 1321-1265  ) يتنادل نیرصاعملا  ضعب  قحلم (5)  

ةیفوصلاو ملعلاو  نیدلا  لاجر  نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 6  ) قحلم
نیخرؤملا نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 7  ) قحلم
ایفارغجلاو تالحرلا  لاجر  نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 8  ) قحلم

ءابطألا نم  نیرصاعملا  ضعب  قحلم (9)  
ةسایسلا لاجر  نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 10  ) قحلم

بتكلا ةفرخزو  ریوصتلا  لاجر  نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 11  ) قحلم
رامعملاو تحنلا  لاجر  نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 12  ) قحلم
ىقیسوملا لاجر  نم  نیرصاعملا  ضعب  ( 13  ) قحلم

نیرصاعملا نیطالسلاو  كولملاو  ةرطابالاو  تاوبابلاو  جاودالاو  ءارمالا  ضعب  ( 14  ) قحلم
ایدیموكلل ىتمجرتو  ىتنادل  ىتسارد  لحارم  ( 15  ) قحلم

 



Notes

[←1]
ناد واعم  نا  يذلا  ةّماع ، ناسإلا  رمُع  ادصاق  انتاح ،)» )»  nostra vita عمجلا : مض  ناد  مدختسإ 

ناد  َدلو  .اذه  هلمع  ةاتك  ع  َموي  رعاشلل  تنا  لا  ّنسلا  و  ثالثلاو ، ةسماخلا  ّنس  هطسو   نوري 
لا ليلا »  » تالافتحا فداص  يذلا  امور  ەرفس إ  ماع  وهو  ةّهلإلا » 1300 ، ادمولا   » ةاتك أدو  ، 1265

ادمولا  » تامجرت ثدحأ  ىدحإ  ةعضاو  هسر ، لاج  ةرعاّشلا  قفاونو  .نماّثلا  وشافنوب  االا  اهل  أّه 
تبلا حتتفت  لا  ەذه  عمجلا  ةغص  ّنأ  داقتعالا  اهيشاوح ، بلغأ  انه  دمتعن  لاو  ةّسرفلا  إ  ةّهلإلا »

ّمهت ةلماش  ةلالد  هل  نوكتس  هلمع  ّنأ  هنامإ  وأ  ناد  داقتعا  ىرخأ إ  ةحان  نم  ش  هل  لمعلا  نم  لّوألا 
.ءاعمج ةّناسالا 

« انأ  » لدجلا ب اذه  ف  ...ُتيفلأ .» : » درفملا ملتملا  ةغص  اّثلا إ  تبلا  ذنم  لقتي  نأو 
ّ

ه امّس  كلذو ال 
.ەدش عقومتي  عجرملا  ةّعومجم » باطخلا و«



[←2]
طّختو ّالخأ  لالض  ةف  إ  هتس ، وأ  رعاّشلا  ةاح  ش ،  .ءاطخألاو و  ماثآلا  ةملظملا إ  ةاغلا  زمرت 

.اهزواجتو اهيلع  هسفن  بساحو  انه  اهدعتس  ّيركف 



[←3]
.ەواعمو ناد  اهعي  لا  ةّلفلا  سوملط  ةموظنم  اكوك   ت 

ُ
ّدع تنا  سمّشلا ، بكولا  دوصقملا 



[←4]
، ةتباّثلا مدقلا  ّنأ  ثم )

ً
ەروتيانوب  ىدل   ) نادل ةاعملا  ةّحورلاو  ةّكفلا  صوصنلا  عجّرلا إ  حاّلا ، ىري 

ددصلا اذهب  هسر  ركذتو  .هتاعافدنا  عو  ناسالا  ت ع 
ُ

لقث لا  ىلا ، مدقلا  ةرّمسملاو ،  ةلقثلا  عم 
عراسي  نإف 

ّ
ه ائيط ، محجلا »  » ەس  نا  لف  .ةثالثلا  لزانملا »  » ەرئاتوو ع ناد  وطخ  جّردتب 

.ناّطلا نم  اق  سودرفلا »  » نوكو  رهطملا » »



[←5]
:lonce ةمدقلا ةّسرفلا  نم  ،  Lonza

دجلا ةوهش  وأ  ةرجافلا  ةناوهّشلا  امومع إ  زمري  .ةدهفلاو  ةرمّنلا  ناويح ب 
.ةطلسملا



[←6]
.عيّلا علطم  ةكرحلا   تعِفُد إ  ضرألاو  ملاعلا أ  ّنأ  داقتعالا  طسولا  علا  دوس   نا 

.راذآ نم  اثلا ع  ّلا  بالقنالا  فداص  محجلا ، ءاقللا   اذه  ناد  هف  عقوم  يذلا  ماعلا 1300 ، و 



[←7]
.بجُعلاو فلّصلاو  ءالا  امومع إ  زمري  دسألا  نا 



[←8]
ماسقأ إ  ةثالثلا ، شوحولا  روهظ  َع  نآلا ، نم  نلع  ناد  ّنأ  حاّلا  ىرو  .عشجلاو  ەّلا  ةئذلا إ  زمرت 

ةوهشلل داقنالا  وأ  ةملغلا  ءامّسلا :» ةتوقمملا   ثالثلا  تالاحلا  « ـ ەوعد ب ام   ) ةثالثلا ىلا  محجلا 
(. فنعلاو عادخلاو 



[←9]
روضحل ّيزمرلا  عملا  وهو   ) لقعلا ْنأ  رعاشلا إ  ش  نأ  اّمإف  .نثا  لوأت  تمّصلا  اذهل  حاّلا  حط 

نأ وأ  ط 
ً. تمّصلا  مزل  امدع  ەامرم  ماهفإ  ةعص   دج  مكحلا )» رعاّشلا  « ـ بَّقلُ ب نا  يذلا  ويلجر 

نم ثعاب  سمّشلل  لطلا  تمّصلا  نم  بس  ةافلا  هف  ام  رظنلل  حّضتي  مداقلا ال  ّنأ  وه  دوصقملا  نوك 
هل فوو 

ّ
ر ناد  أ  ْنأ  لق  سباملا  تمّصلا   هّفل  نا  ويلجر  ّنأ  ىري  نم  اضأ  كانهو  .ناملا  ةملظ 

.ثالّثلا رخآلا  ملاعلا  ملاقأ  ەداشرو ع  هتقفارم  ةصرفلا  



[←10]
«. ةذانإلا : » اناونع همسا  ةلماحلا  هتمحلم  ەدجم   ّغ  دق  ويلجر  نا  يذلا  نإ ،

ْ
سا وه  دوصقملا 

ادافت اّثلا  اهمسا  ناد  مدختسا  دقو  ةداورط ، هسفن ف  ّالثلا  عطقملا  اهركذ   دري  لا  مويلإ »  » اّمأ
.راركتلل



[←11]
ەرّوصت ع لا  طسولا ، علا  ةعئاشلا   ويلجر  ةروطسأ  هتوعد  نكم  ام  دانسالا إ  روفلا  هفرْع ع 
ناد إ ىدل  زمري  وهو  .تاومألا  دجمل  اّنغمو  ةءوبنلا  ةّوق  اعّتمتمو  رحّسلا  نونف  ابخو  امكح  صوصخلا 
، اصوصخ وه ، ادمولا »  » نم وألا  تادوشألا  .ةّروطامالا و  ةطلّسلا  رعاش  لّثمو  ّاسالا  لقعلا 

.بك مكحو  رعّشلا  ملعم  



[←12]
اهوجو حاّلا  ضع  هف  ىأر  .مالّسلاو  ةلادعلا  ملاعلا  ّلحُس   رظتنم  صلخم  انه إ  زمري  ّيوق ، دص  بل 

ّنملا  ناد  لقتسا  يذلا  الاس ، د 
ّ

ەدنارغ  ْنا  ّصخألاو  اهَدصق ، ناد  نوك  دق  ةددع  ةّخرات 
يذلا عباّسلا ، يه  غروبمسكوللا  كلم  وأ  هلضف ، افاعا  سودرفلا »  » دش رعاشلا  هدهيس  يذلاو  انو ،

ناموّرلل اروطاما  هسكت  ّمت  يذلاو  هد ، ّولا ع  مالّسلا  قّقحتي  ْنأ  لمأو  باجعإلا  هضحم  ناد  نا 
روهش  1313. كلذ  دع  وت 

ّ
نأ 

ّ
ه الإ 



[←13]
.ةّماع لاملا »  » ه دوصقملا  ريدصقلاو ، صاصّرلا  نم  جــــم  ندعم  وهو  ، peltro ناد : بتك 



[←14]
، صخر جيس  وهو  دللا ،»  » اهيف أرقن  نأ  نكمو  ، tra feltro e feltro ناد : بتك 

َبتك  ذإ  راغنأ ، فورعملا  ّاطإلا  رعاّشلا  اضأ  بهذ  اذه  .عضاوتم و  لم  مق   نأ 
ّ

ه دصقلا  نوكف 
، هتواج لف  ةّسرفلا  اهمجرت إ  ذلاو ،»

ّ
ةرا ةءالا   » هتالاقم ةعومجم   « ) لداعلا ناد   » هتلاقم

ل ضرألا ، تاخو  لا 
ّ

تاو نم  نمس  ْنأ  س إ  ّولّسلا ال  اذه  نا  امل   » نأ
ّ

ه ( 1969 راملاغ ، تاروشم 
، ّولسلا يأ  نأ ،

ّ
ه عم  تبلا  سفت  بئاّصلا  نم  ّنأ  وديف   ةّحملاو ،" ةلضفلاو  ةمحلا  " ـ ءاذتغالا ب إ 

"«. ةّحملاو ةلضفلاو  ةمحلا   " اضأ إ مه  نوعي  نأ )...( 
ّ

مه عضاوتملا ع  مهسلم  دهش  لاجر  دلويس ب 
(. ةقاّسلا لق  ام  ةشاحلا  رظنأ   ) ەدنارغ ْنا  لم  عق  نا  كانهو  وفنومو ،» ولف  ب   » أرقن نأ  وأ 



[←15]
حّمل .ودعلا  كعملا  رخآلا   ضعلاو  ّيداورطلا  ركسعم  نا   مهضع  ويلجر ، ةذانإ »  » نم صوخش 

.ةّناموّرلا ةروطامالا  ماقل  ارو  نا  اعمج  مهتوم  ْنأ  ناد إ 



[←16]
ءادعّسلا  لاو ع 

ّ
توه فّوصتلل  ّفلا  حلطصملا  ّلدت   وط ،»  » ةمل نم  ةغوصملا  نوّواّطلا ،

ملاوعلاو رافألا  عم  ّواطلا  فورعملا  بدألاو  ةفسلفلا  لمعلا  اذه  اهل   ةقالع  الو  سودرفلا ،
(. اتويلا  ) اهتّيلاخ حوات   لا  ةلئافتملا 



[←17]
ةاحلا « )» اوون اتي   » لّوألا هلمع  ّوطم  

ً
اهيلإ  ش  لا  رعاشلا ، ةبحم  تاب ، حوّرلا  ەذهب  دوصقملا 

نم ثعاب  هعم  ذلا 
ّ

باه ويلجر ع  ردق  ثح ال  سودرفلا »  » هتدشرم  نوكتس  لاو  ةددجلا ،)»
.هتّيثو



[←18]
نع اعش  امال  كرت  نأ 

ّ
ه عم  ةنس ، ةع  عسب  حيسملا  دّسلا  ءم  لق  وت 

ّ
يذلا  ويلجر ، ةّثو  ةراشإ إ 

.عس روهظ  ةءوبن  نأو 
ّ

ه ف 
ُ

َمِه لداع  صلخم  روهظ  برق 



[←19]
ادتهم ناد  ەروس  يذلا  اّثلا  تولملا  رهطملا ،»  » با وه  انه  دوصقملا  ّلعلو  ناد ، سودرفل  با  ال 

.ويلجر



[←20]
راي يأر  وه  اذهو   ) ماهلإلا تاّل  ةّعامج  احور  اهراتعا  درفملا ، ناد  اهحرط  لا  حوّرلا »  » ەذه مهف  نكم 

.هتّمهم ّولع  اعاوو  هتاذ  اطاخم  هسفن ، ناد  حور  نأ 
ّ

اه وأ ع  راملاغ ،) داالال - ةلسلس  ناد   مجم  ، Pezard



[←21]
أل 

ُ
راغن انتءارق  رظنأ   ) محجلا هلوزن إ  ةذانإلا »  » ويلجر  َفصو  يذلا  نإ ،

ْ
سا وه  سويلس  دلاو 

(. باتلا اذهل  ّيدقنلا  لخدملا 



[←22]
.هللا وه  روّلا » عيمج  ّودع  « ـ دوصقملاو ب .دع  امف  ةّنامورلا  ةّروطامالا  هسسأت  آلا  رثألا  دصق 



[←23]
سلوي عقوم  ةثنروك ، لهأ  هتلاسر إ  و  سّدقملا .» باتلا   » سلوي  سّدقلا  بقل  وه  راتخملا » ءانإلا  »

.ان نك  ْنو   ّ ناسإ  اهروزي  ْنأ  نكم  ءامس  قأ  و  ةثلاّثلا ، ءامّسلا  رَخآلا   ملاعلل  هتراز  هسفنب 



[←24]
، اهيف باذع  لا ال  ةقطنملا  و  ّاطالا ،) قطّنلا  بسح  وبمللا »  » وأ « ) سبامَلا  » مُه  نَم  يأ ب 

ام   ) نامإلا مهكرد  نأ  لق  اوتام  نيذلا  لداعللو  دمعّتلا ، اولاني  نأ  لق  اوتام  نيذلا  لافطألل  ةصّصخملاو 
تابألا 45-31).  ) ءزجلا اذه  نم  ةعاّرلا  ةدوشألا  ناد   اهفصسو  هسفن .) ويلجر  لاح 



[←25]
.تاب دصق 



[←26]
.لاقم الو  ةهّم  ةروص  هتّبحم  ضحم  يذلا  اذه  يأ 



[←27]
.تاومّسلا دأ  ت 

ُ
ّدع لا  رمقلا ، ءامس  .ّوملطلا   رّوصتلا  تا 

ّ
عا ّلفلا ، عملا  انه  ءامّسلا 



[←28]
، عباّرلا نرقلا  تدهشسا   .نبك  الجو 

ً
ةّحم  اهاركذ  ضحم  ناد  نا  ةسّدق  ازواس ، نم  اشول ،

.َلا رم  ةعفش  تو 
ُ

تع



[←29]
.ةّلمأتلا ةاحلا  سولا إ  نورقلا  تاّناحور  زمرتو   ماو ، فسوي  ّمأ  ةناّثلا ، بوقع  ةأرما 



[←30]
لا  كلم   ) فسول طوقس  نع  تمجن  محجلا  ّنأ  ادئاس  نا  يذلا  داقتعالا  تابألا  ەذه  نم  ّفشس 

دّرمتس نيذلا  ةكئالملا  قلخ  دعُ  ضرألا ، ع  ناطّشلا ) زمري إ  سولا  نورقلا  راص   مدقلا ،» دهعلا  »
اذه بسح  وه  ةصلاخلا ) ةّداملاو  تاومّسلاو  ةكئالملا   ) محجلا لق  قلُخ  ام  ّل  .هللا  عو  مهضع 

.ّيدأ داقتعالا 



[←31]
، ةّطسورق ةّبعش  طاسأ  نم  انه  حاتم  ناد  ّلعلو  .ّوهاللا  ثاّلا  مهل   دوجو  نوداحملا ال  ةكئالملا 

ثم
ً. سلوي  سّدقلا  اؤر  لوح  ةجوسملا  كلت 



[←32]
نم لّوألا  نونا  ةّبالا   نع  لزانتو  زوّمت 1294 ، اا   سّرك  يذلا  سماخلا ، ونيسلش  وه  دوصقملا  ّلعل 

وأ تالب  نوب 
ْ

ص وأ  وسع  نورخأ  حاّ  هف  ىرو  .ةّدش  ناد  هتقم  يذلا  نماّثلا  وشافنوبل  هسفن  ماعلا 
.خلإ .م ،)  363-331  ) دترملا سونالوي 



[←33]
.رخآلا ملاعلا  حاورألا إ  ّعم  امهيف  وهو  ةّنانويلا ، نع  ةناموّرلا  اجولوثيملا  هتذخأ  نوّرا ، وه 



[←34]
كلس ْنأ  هلعو  قاعملا 

َ
.ب حاورأ  ّرمت  ثح  نم  رورملا  هنكم  وهف ال  ةاحلا ، دق  لازي ع  ام  ناد  نا  امل 

رهطملا »  » لج ةكئالملا إ  اهلمح  كانه  نمو  ْيتلا »  » عبنم دنع  ًةداع  عمتجت  لا  ةّيطلا  حاورألا  قط 
«. ففخ براق  »



[←35]
نم لشو  محجلا ، راهنأ  ناد أ  هنم  لعج  ةّنانويلا ، اجولوثيملا  نم  راعتسم  نوأ ،»  » وه رهّنلا  اذه 

ذعملا
ْ

.ب مِثآلا  عمد 



[←36]
دوعّصلا نود  نم  نوأ »  » روبع هل  حيي  يذلا  ّبطلا   - قوف ام  نعلا  ناد  ه  باصُ  يذلا  ءامغإلا  لّثم 

.نورا ةنيفس   



[←37]
هثاعناو إ هتوم  لزن ب  نأ 

ّ
ه دقتعُ  يذلاو  همسا ، هتيمس  محجلا  نكم   يذلا ال  حيسملا ، عس  وه 

.حلاّصلاو ءانألا  ةّقو  مدآ )  ) لّوألا ەاأ  َلشنا  سباملا  نمو  ذعملا ،
َّ

ب تولم 



[←38]
نكمتي ّح  تاونس  عبس  ةلط  لحار  هتبحم  ةمدخ أ  لمعلا   إ  بوقع )  ) لئاا رارطضا  ةراشإ إ 

.اهنم جاوّزلا  نم 



[←39]
« ةسّذوألا و« ةذالإلا »  » هل ةسملا  سوموه ، ّنأ  كلذ  عم  ركذن  .مهب  فّرعن  ْنأ  نم  رَهشأ  ءارعّشلا  ءالؤه 
نم امه  مأ  مظعلا ، لمعلا  نيذه  فلؤم  ەدحو  نا  لهو  عف ،

ً
رعاّشلا  اذه  َدجو  له  لادج : عضوم  حب  ام 

اراعشأ ةنتاللا  كرت  دقف  .م.ق ، شاع ب 65 و8  يذلا  سويتاروه ، اّمأ  قغإلا ؟ لهأل  ةّعامجلا  ذلا 
ّ

ةرا عنص 
«، تالّوحتلا و« ىوهلا » ّنف   » هلمع فورعملا  لا 

ّ
يت رعاّشلا  وه  .م.ق )  43  ) سويدوأو .ةّئانغو  ةّمهت 

« الاسرف  » ةمحلم اضأ  لا 
ّ

ةّنت كرت  .م ،)  65 – 29  ) سوناولو .ەذه  ەادموك  ەاّطختو   ناد  هنم  دف 
.ق سويلوي  ةهجاوم  سوييموي   لاضن  اهيف  فص  لا 



[←40]
ءارعشلا ةّمتت  هسفن   ناد  جردُ  فك  ءيراقلا  ظحالو  .ويلجر  ةفاضإ  دع  ةسمخ  نولش  نأ 

ّ
مه راتعا 

.مهسداس راص  نإ 
ّ

ه لوقو  ّيكساللا 



[←41]
باوبأ ةعّسلا   اهناردج  .ةّهلإلا  راونألا  نم  ادّرجم  ّاسالا  لقعلا  لّثمت  لا  ةفسلفلا ، ةعلقلا إ  ەذه  زمرت 

اقفاتيملاو قطنملا  ملعو  قالخألا  ملع  وأ  اقتألاو  تاّلامجلا   ) ّساللا مسقّتلا  بسح  ةعّسلا  ةفسلفلا 
دوجولا ملع  وأ  اجولوطنألاو   - اقتألا نم  اقاطن  قيضأ  و  -  morale كولّسلا بادآو  ةعبطلا  ءارو  ام  وأ 

(. لا
ّ

توه ملع  اخأو 



[←42]
، اهَفلخ انه  مه  اهقافرو  .ةّداورطلا  ةلالّسلا  سّسؤم  سونادراد ، ْمأ  .ةّروطسألا   ةّنانويلا  تاّصخشلا  نم 

دجملل سسؤم  لوأو  هتلالس  صلخم  ةذانإلا ،»  » لط نو 
ْ

سا ةداورط ، نع  اح  يذلا  روتكه  مهنو 
لخاد لش  لا  ەذه  وفعلا  ةقطنم  سباملا ، ناد   مهيقال  نم  بلغأ  ّنأ  ەانالا إ  .ّاموّرلا و 
ّيعقاو مه ، ةّثولا ) مهتومل   ارظن  سودرفلا ، هنم إ  نوجرخ  نأ ال 

ّ
مه ىوس   ) رهطملا نم  اعون  محجلا 

اهصلخت دي  ناد  نا  لا  ةّناموّرلا  ةّروطامالا  نأش  نم  ءالعإلا  اومهاس »   » نّمم ّروطسأ ، مأ  اونا 
.تاوبالا ةوطس  نم 



[←43]
ّيداورطلا تدعاس  تانوزامألا ،»  » ةكلم السنو : .اضأ  ويلجر  صوخش  نم  ةراحم ، ءارذع  الما :

.لخأ اهرّهقو 



[←44]
(. ةلاّتلا ةشاحلا  رظنأ   ) ايال وبأو  موتال  كلم  سونتال :



[←45]
.سرطغتملا فورعملا  سونكرات  ةروثلا ع  تداقو  نإ 

ْ
سا نم  اهوبأ  اهجّوز  ايال :



[←46]
هلتقل سرطغتملا ، سونكرات  نم  مقتنا  يذلاو  ةّناموّرلا  ةّروهمجلا  سّسؤم  سوتورب ، سوينوي  سويسول  وه 

.سويسكول



[←47]
سوّييمويي ةجوزو  سويلوي ق  ةنبإ  الوج : .ْترحتناف  سونكرات ، نبا  سوتسكس  اهبصتغإ  اكول :

ةّروهمجلل انمو  قل  مصخ  ەركذ ، دس   ) نوتال ةناّثلا  ةجّوزلا  اترام : ەركذ .) دس  مصخ ق ، )
ەذه عيمج  ّنإ  لوقلا  رّركن  .ويش  ةنبا  ّيارغلا ،»  » ّمأ النروك : اهطوقس .) ىدل  رحتنا  دقو  ةّناموّرلا 

.اهنع ةاماحملاو  ةّناموّرلا  ةّروطامالا  سسأت  لجأ  نم  وألا  تاعاّلا  ةطترم  تاّصخشلا 



[←48]
ناد  هلاق »  » يذلا دحولا  ملسملا  وه  ّويألا  نيدلا  حالص  ّنأ  هسر إ  لاج  ش  بجع ، نع 

! انس نباو  دشر  نبا  فوسلفلا  ءيراقلا  لاقس  ةللق ، تابأ  دعف  سباملا .» »



[←49]
.زاتما فوسلفلا  ناد  رظن  لّثم   يذلا  وطسرأ ، وه 



[←50]
لامعأ نم  أرق  مل  ناد  ّنأ  ودو  .ةّقالخألا  ةفسلفلل  سّسؤم  امهيف  دّجم  ناد  نا  نوطالفأو : طارقس 

ّمهأ ءامسأ  نم  ةلسلس  ةلاتلا  تابألا  اوتتو   .ةّنتال  ةمجرت  كلذو   سوامتلا ،»  » ةرواحم إ 
ّ
نوطالفأ 

، انس نباو  دشر  نبا  الخو  .فعت  اوجاتح إ  نأ  نم  رهشأ  اعمج  مهو  ءاملعلاو ، ءاّطألاو  ةفسالفلا  ادق 
: ةّنانويلا طاسألا  ّسوملاو   رعاّشلا  سويفروأ ، مهب  ناد  عمج  فك  ظحالو  .ّينانويلا  نم  اعمج  مه 

وه نوك  ْنأ  ةّهلإلا » ادمولا   » قاس ةلالّدلا   مدع  سلو  ناويحلاو ، دامجلا  ەءارو  بذج  ەؤانغ  نا 
.فأ ةغدل  اهعم  تقل  تنا  لا  سدروأ  هتجوز  نع  اثح  ّفسلا  ملاعلا  طه إ  رخآلا 



[←51]
هنم لعج  .لدعلا  حورو  ةماّلا  َفرُع  .ةّنانويلا  تك »  » ةرج كلم  ةّكساللا  اجولوثيملا  وه  

.محجلل اضاق  ويلجر  ەدع  نمو  سوموه 



[←52]
.ءاقشلل اودلو  نَم  حاورأ  يأ 



[←53]
يذلا رادحنالا  ددشلا  ّيرخّصلا  فرجلا  لوزن  نم  نكمت  لاو  تاراهنالا ، نع  ةمجانلا  روغّثلا  ةراشإ إ  انه 

.محجلا تاقلح  فلتخم  لصف 



[←54]
اهتّناوهشو اهلامج  ةروهشم  .حيسملا  دّسلا  دالم  لق  عبارلا ع  نرقلا  روشآو   دأل  ةّروطسأ  ةلم 

نأ
ّ

اه ةددع » ٍتاغل  ةروطاما  : » قباس تب  هلوق   َدصقو   .مراحَملا  حافس  باترا  حيي  نوناق  اهل  ىزعُو 
.اهناطلس دادتما  نع  ةانك  ةدّدعتم ، تاغل  نوملتي  اماوقأ  دوس  تنا 



[←55]
اهئامسأ نم  نا  لا  طاطسفو م  ةّيدفارلا  انولبا »  » طلخ ب ناد  ّلعلو  .م  ناطلس  وه  دوصقملا 

.اضأ انولبا » »



[←56]
تناخ نأ 

ّ
اه هتمحلم  ويلجر   يوري  لا  ةّنجاطرق  ةسّسؤمو  روص  ةمأ  اسلأ )»   » اضأ ّسو   ) نودد

.خألا اذه  اهرجه  امدنع  ْترحتناو  سانإ  تّحأ  ْنب  ويكس  وتملا 
ّ

اهجوزل  هتعطق  يذلا  ءافولا  دهع 



[←57]
.روجفلل ّيدلقت  جذومنأ  سوينوطنأ ، ّمث  سويلوي ق  ةللخ  ةلم م ،



[←58]
.ةداورط برح  سرا  لق  نم  ةناله  فاطتخا  بّسَ 



[←59]
لَتقُو اناسكلويل  هّح  نم  بس  ّخف  لخأ إ  داقُ  ةداورط ، برح  لوح  ةجوسملا  ةّطسورقلا  طاسألا   

.اردغ



[←60]
.ةناله فاطتخا  تدعاسف  

ْ
ه تاهلآلا  ةق  لامجلا ع  اهقّوفتب   سونيل  َمح  ةداورط ، كلم  نبإ 



[←61]
هّمع اهبيطخ  تلوزيإ إ  ةاّشلا  لصويل  ادنلريإ  بهذ إ  ةّسرفلا ، سولا  روصعلا  صصق  ىدحإ  لط  وه 
حج هخأ  نبال  بّسو  باشلا  ّدولا ب  فشكس  يذلا  هّمعل  ءافولا  نم  نكمتي  ملو  اهب  ماهف  كرام ، كلملا 

.ادم هنامثج  تومتف ع  ةخألا  هسافنأ  ظفل  وهو  اهقشع  دجتل  تلوزيإ  لصت  .تم 



[←62]
اد ودغ  ةنبإ  يمر ، اد  اسشارف  .ةروطسأ  تلّوحت إ  ةّلعف  ةثداح  ناد  جلاع  تبلا  اذه  نم  اقالطنإ 

جوّزلا امهؤجافف  اتستالام ، ادولوا  اهجوز  أ  مهت  ّمث  اتستالام  1275 ، اوج  نم  جّوت  اتيلوي ،
تالاقملا نم  ددعلا  تمهلأ  دقو  ةّهلإلا ،» ادمولا   » تادوشأ رهشأ  نم  ةدوشألا  ەذهو  .اعم  امهلتقو 

ّشعلا ماحتلالا  اذهب  ناد  ناتتفا  اهيف ع  دكؤي  سخروبل  ةلاقم  اهنم  ةاعملاو ، ةمدقلا  ةّدقنلا  حوّلاو 
(. ّيدقنلا انلخدم  ةلاحلا   ەذه  ةسارد  رظنأ   ) محجلا بلق  ّح   نئا  عمج  يذلا 



[←63]
.ەالعأ ةسداّسلا  ةشاحلا  رظنأ 



[←64]
ةّوعدملا ةخألا ، محجلا  ةقلح  اهنم  لشت  لا  عــرألا  قطانملا  وأ  انياقلا :)»  )» لباق ةرئاد 

.مهــوذ ئاخ  ةقاعمل  ةصّصخم  و  سوتشوك .» »



[←65]
كلم روترآ  ةجوز  ريج ، عم  هتامارغ  ثلاّثلا ع ) نرقلا   ) ةّسرفلا ةريدتسملا » ةدئاملا   » صصق يورت 

.هتجوزل يأ  اهل ، اسراف  هنّيع  دق  نا  يذلا  ةّسرفلا  اتولا 



[←66]
دوجت ْنأ  اهاجَرو  وهلاغ  هقدص  بهذف  هّح ، ريجل  حبي  ْنأ  نم  حتس  ال 

ْ
ولس نا  ةروكذملا ، ةاوّرلا   

هسفن روّدلا  قشاعلا  اهيمَحو  اسشارف  ْتعلطضا ب  ةاوّرلا  نوكت  اذو  .لصح  ام  اذهو  ةلق ، ال 
ْ

ولس ع 
ةءارق باتلا  اذه  لخدم  ْرظنأ   .ةروكذملا  ةاوّرلا  ّيسرفلا   قشعلا  كاذ ب  وهلاغ  ه  علطضا  يذلا 

بعالّتلا ةواز  نم  اهل  راج  هنر  فوسلفلا  ةءارقو  ّيرعشلا ، نالا 
ْ

ءادع ةحان  نم  ةلاحلا  ەذهل  هسر  لاج 
.اهئالمإ وأ  ةغّرلا 



[←67]
.َبقلا عم  ّمعلا ،» َبإ   » بعت افرح  ناد  مدختسإ 



[←68]
ويلجر هنم  لعج  .فأ  بنذو  افألا  ةاّطغم  سوؤر  ةثالث  هل  بل  ةئيه  ّولوثيم   شحو  سور :

وه ام  ّللو  مهّنلل  زمري  وهو  ةثلاّثلا ، ةقلحلا  ەذه  سراح  هنم  لعجف  ناد ، اّمأ  .محجلا  سراح  سويدوأو 
.رّفنم



[←69]
انه نادُ  ثلاثلا ع ، نرقلا  نم  ّرولف  جّهمل  عم  نا  بقل  رخلا ،)» : » افرح  ) واش وه  دوصقملا 

.ةّلفطلا هتعزنو  همهنل 



[←70]
.ّصنلا ةسرولف   اهيف  رهظت  لا  وألا  ةّرملا  ەذه  



[←71]
ەراصنأ بلغأ  ناف  ش ، لأ  ةسائرب  ضبلا ،» فلغلا   » بزح وه  فّلا » بزح   » بعت دوصقملا  

.ةّناسوتلا فارألا  نم  نرّدحتم 



[←72]
نوك ْنأ  نم  ناد  اذه  نكم  دقو  دوّسلا .»  » ةداقلا عيمج  اودرطو  ةطلّسلا  ع  ضبلا »  » وتسا ، 1301 

ةّساسلا تاروانملاو  داسفلا  لاصئسا  لواح  اثبع  هّنلو  اهملقو ، ةسرولف  ةنيدمل  ةّعامج  ةموكح  اوضع  
.هح فوفص   



[←73]
( ناد مهنمضو  « ) ضبلا  » اهل ضّرعتي  لا  داعألا  تاّلمعو  تانادإلا  لصحتس  تاونس  ثالث  لق  نأ 

ّ
ه دصق 

اهشاع نا  اثادحأ  ةءوبن  ةغص  انه   ناد  حط  ادمولا ،»  » دشانأ رئاس  امو   دوسلا .»  » يدأ ع 
ذلا

ّ
.ةتا ةّسلا  نم  انع  وأ  تاكذك  اهحرط  ول  اّمم  ىوقأ  ارثأ  همالل  حنم  اّمم  ةللق ، تاونس  لق  هسفنب 

، دودللا ناد  ّودعو  هّشلا  رملا  نماّثلا ، وشافنوب  االا  وهف  لا )
ّ

قح تبلا  « ) امهرواد  » يذلا اذه  اّمأ 
.ضبلا ب  مهَمعدف   دوّسلا  ةدناسم  هتحلصم  نم  ّنأ  ىري  ْنأ  لق  حلا  ال  ّوأ 

ً
تا 

ّ
لص يذلا 



[←74]
ناأ .نيدوصقملا  لداعلا  ناد  صّخشُ  ملف  لاح ، ةّأ  عو  .للق  اذه  ّنأ  دصق  نا  امر  نانثا : نالداع 

؟ ناموك ونيد  رخآلا  هقفرو  هسفنب  امّر  وأ  نالاا ؟ ودغ  رعاّشلا  هقفرو  هسفنب  ركف 



[←75]
(. ةاعلا ةدوشألا   ) ةقطارهلا ةقلح  ناد   هقتلس  لِِغلل ، روهشم  دئاق  روأ : اتانراف د 

ةسداّسلا ةدوشألا   ) مودس لهأ  ةقلح  ناد   هقتلسو  ونايمج  1238 ، ناس  ةاضقلا   اق  وياغات :
(. ةع



[←76]
هلعل .صّخشم  غ  وغرآ : .اضأ  وه  مودس  لهأ  ةقلح  هقتلس   مالسلل ، طسو  وكسور : واج 

: اسوم .اَتلو  عم  مالسلا  تاضوافم  وكسورو   وياغت  بناج  مهاس إ  يذلا  اشا ، يد  وغرآ 
.قاقّشلا ناصو  َفلا  يرذا  ةنماّثلا ب  ةقلحلا  ناد   هقتلس  ويجر  1242 . ةاضق  اق 



[←77]
ّ. ّل  ّودع  يأ هللا ،



[←78]
، ّإلا ساموت  سّدقلا  بهذم  هلإ  مهضع  فضو  اهحوو .) هصوصن   ) وطسرأ بهذم  دصق 

.اضأ وه  ةّهلإلا » ادمولا   » همهلتس يذلا  ّالوكسالا ،



[←79]
.ةولا هلإ  سوتول ، هنب و  طلخُ  طسولا  علا  نا   محجلا ، هلإ  وه  نوتول 



[←80]
:"Pape Satan. Pape Satan aleppe !"

ءاعد إ نإ 
ّ

ه .همهف  ويلجر  ّنأ  ثلاثلا  تبلا  نم  ودي  ذإ 
ْ

عملا ، رقتفم إ  هّنلو غ  موهفم  تب غ 
يري ناطّشلا ،

وكسوب
Bosco

ەذهل حت  لوتب ال  حاّلا  مّدقت  دقو  .ملأ  ةخ  ع  يلأ » ّّجعت و« فاته  هف ع  ّلدت  ا »  » ّنأ
لوأت اهنم  .ةراعلا 

يلش
: ةّسرف تامل  اهيف  أرق  يذلا   Cellini

:Paix , paix , Satan , paix , paix , allez paix

«. مالّسلا اّه ، مالّسلا ، مالّسلا ، ناطش ، ا  مالّسلا ، مالّسلا ، »



[←81]
« ةّسدوألا  » نم روهشم  دهشم  س و 

ً. اهمسا  ةلثامم  ةرخص  لاقت  ةلقص ، رحلا   ةرخص ع 
مهب تو 

ُ
قحل سدراخ  مادطصالا  نم  سلوع  م 

ّ
وح وجني  ةذانإلا ،»  » ويلجر  ەدعتس  سوموهل ،

اجن : » دأ رخأ  رطخ  ەدّدهتي  ّلظف  رطخ  نم  وجني  نَم  ثم ع 
ً

ةراعلا  تراس  دقلو  .ةددش  اراأ  الس 
«. الس مدطصاف  سدراخ  نم 



[←82]
ئراقلا ظحالو  .ءالخ  نومهن  نأ 

ّ
مه ّيوبالا   طاللا  لاجر  نع  ةضهّنلا  ةعئاّشلا ح ع  ةروّصلا  تنا 

قف ّل  دوعو  ساعتم  تا 
ّ

هاج نوصقري   هجول ، اهجو  فُّملاو  ءالخلا  نم   
ً

ناد  عض  فك 
.كلاود اذكهو  رخألا ، مدطص  ْنإ  ام  هجاردأ 



[←83]
.فاإلاو ريذتلا  تاهجلا إ  عيمج  نم  فوتنملا  رعّشلاو  .لخلا  ةقلغملا إ  ةضقلا  زمرت 



[←84]
بدتب فلم  كالم  ةئيه  ع  ةلاتلا ، تابألا  لاوط  ويلجر  ناسل  هنع ع  ملتس  يذلا  ظحلا ، ناد  رّوص 

.ّإلا ساموت  سّدقلا  بهذم  ثأتم 
ّ

ار كلذ  لعف  وهو  .ةّناسإلا  تالماعملا 



[←85]
ّعو اعس  تاومّسلا  قلخ  ّنأ هللا  ةّفوصو ، ةّئالوكسإ  ةددع ، رداصم  ددصلا  اذهب  ثأتملا 

ّ
ر ناد ، داقتعا   

ّل عو  ةّدام  ءامس  ّل  ّيركفلا ع  ەرون  طلس  لوقعلا  ەذه  نم  دحاو  ّل  عاف 
ً. وأ  اّرحم  قع 

ً
اهنم  لل 

.ه وه  لّمحملا  ّلإلا  َروّنلا  لدعلا  اعَّزوم  ّيوامس ، رادم 



[←86]
.ةكئالملا طستلل  وأ  امجإ 

ً
ت 

ُ
د لاو  تاومّسلا  ةسم  ّربدت  لا  لوقعلا  رئاس  يأ 



[←87]
.اقت ةسّدقملا  ةعمجلا  ةلل  فصتنم  نآلا   نحنو  تّرم ، دق  ةعاس  ةع  نثا  ّنأ  ع  اذه 



[←88]
«. نوأ  » وه دحاو  عبنم  نم  ةعان  اهلوادجو  محجلا  راهنأ  عيمج 



[←89]
ناوجرألا نم  اجم  انول   » هنم دصق  وهف  ( 2 ، 20 ، 4 « ) ةدأملا  » ناد  بتك  امو  .ّرافلا  داّجسلا  نول 

«. خألا نوللا  هف  نمهي  دّوسألاو 



[←90]
طحت ةكرِب  ويلجر ، رثأ  كلذ  افتقم   ناد ، هنم  عنصو  .محجلا  ملاقأ  رهن  ةمدقلا  اجولوثيملا  وه  

سد راوسأ  عفترت  سكس  ءاروو  .مهتقع  فاإلا  نومثآلا  لتي  سكسو  نوأ  .سد ب  ةنيدم 
.فنعلاو ردغلا  نومثآلا  مهتقع  ل  ثح  ةهتلملا ، ناطّشلا ) ةنيدم  )



[←91]
، ةسرولف ناد   اهبتك  وألا  عبّسلا  تادوشألا  ّنأ  ويشاوب  ىري  .دلل  ةداعتسا  ةنماّثلا  ةدوشألا  ظحالن  
وأ تارحت  عم  ةّضرفلا ، ەذه  داعتسا  دقو  .ةددع  تاونس  ماد  امّر  قوت 

ّ
ف هلمع  أرط ع  نوك  ّمث  .ەافنم  لق 

.نوددع نواعم  حاّ  ةثك ، تاعنت 



[←92]
هلإلا ه  ثعو  لد ، دعم  راّنلا   لعشأف  سنوروك ، هتبا  هئاوغب  نولويأ  هضاغأ  ةّروطسأ : ةصخش 

ةسماخلا ةقلحلا  سراح  ناد  هنم  لعج  ساسألا  اذه  عو  بضغلا ، ةع  زمري إ  .محجلا  روكذملا إ 
.مهبضغ ةع  مهترهق  نَم  اهيف  عمتج  لا  ەذه ،



[←93]
ّنإ تابأ  ةثالث  دع  هلوق  ەدكوي  ام  اذهو  .اح  اناسإ  نا  نأل 

ّ
ه هسفن  ناد  نزوب  قث 

ً
دادزا  براقلا  ّنأ  دصق 

.نزولا نم  عفاد  ءاملا أ  صوغف   داتعملا ، نم  قمعأ  س  حار  براقلا 



[←94]
ەركذ  قبس  نادل ، ادودل  اودع  نا  دوسلا ،» فلغلا   » بزح نم  ّرولف  وم  نجرآ ، وييل  وه 

.ءزجلا اذه  نم  ةسماخلا  ةدوشألا 



[←95]
تاقلح سد ع  ةنيدم  يوطنتو  لا 

ّ
.ةّنت محجلا   هلإ  نوتولل ، رخآلا  مسالا  نم  اهمسا  ءاج  سد :

.ةخألا عــرألا  محجلا 



[←96]
ء ال   ) ه دقتعن  ام ال  اذهو  عماوج ، تلِّوُح إ  سانك  هسر ، بسح  ادصاق ، اهدجاسم ،»  » ناد بتك 

ةمس قلطُ  هنأ  دقتعن  نحنف  سودرفلا ،»  » ةغّصلا  ەذه  دوعس إ  ناد  ّنألو  ّصنلا .) همعد  
.ةّماع داعملا »  » ع دجاسملا » »



[←97]
.ءامّسلا نم  مهطوقس  دع  محجلا  طاشو   ةَدرم  اوراص  نوطقاّسلا ، ةكئالملا  مه 



[←98]
هنول أ ًءافخ  ّلقألا   ) لخدملا زاتجا  نم  هعنم  طاّشلا  لواح  محجلا ، دّقفتيل  حيسملا  لزن  امدنع 

.ها ق  نأ  عس  ناو ع  ةّناّرب ،)



[←99]
.ءامسلا نم  وسر 

ً
دصق 



[←100]
.اهداسجأ حاورألا إ  عاجرإ  ةرداق ع  تناو  الاسراف ، ةكرعم  ةجتب  سوّيبموب  مامأ  تنّهكت  الاس  نم  ةرحاس 

.نامألل ەذاتسأ  ةفرعم  اهب  رّيل  ناد  راتبا  نم  ف  محجلا ، ةقاّسلا إ  ويلجرف  ةراز  نع  اّمأ 



[←101]
ىدل نزمري  نهنأ  حجرألاو  ّلإلا  ماقتنالا  قيقحتب  تاضّوفم  ةّنانويلا  اجولوثيملا  ّنك   تانيإلا ،»  » ّنه

.مّضلا تكتو  ةمادّنلا  ناد إ 



[←102]
.ةددع سوؤرب  ةروطسأ  عافأ  تاردهلا 



[←103]
ءالا ةكلم  اهاّإ  ناد  ةوعد  انه  نمو  محجلا ، ةلم  تراصو  اهجّوزتو  نوتول  اهفطتخا  انَْورب ،  

.يدألا



[←104]
خسم ارداقو ع  ةوسقلا  بهر  اههجو  لاحأو  باعث  اهرعش إ  نودسوب  خسمف  افَْيم  لامج  ازودم  ْتّدحت 

اهعم بـ َعدُ  ّنهو  تاَخألا ، اهتاققش  عم  ةردقلا  ەذه  مساقتت  .رجح و  هلإ إ  رظني  نَم 
(. ًةام اّتلا  عطقملا  نم  اثلا  تبلا  رظنأ  « ) تانوغروغلا »



[←105]
ّنلو كانه ، نم  انورب  فاطتخا  امزاع ع  نا  يذلا  سوتب  هقفر  محجلا  قفار إ  دق  سوْت  نا 

.امهحا قلطُل  لقره  ءاج  ّح  امهلقتعا  نوتول 



[←106]
ازودم ةلاقمل  ةددع  لوت  ةّمثو  .ةثداحلل  ّوثمألا  وأ  ّيزاجملا  عملا  ءيراقلا إ  ەانا  تافلإ  ناد  دي 

و
ّ

محجلا ، تاقلح  عيمج  ىري  ْنأ  هلع  نا  ّاحوّرلا ، صالخلا  راتخا  رّرق  دقو  ناد ، ّنأ  اهنم  طاّشلاو ،
اهجو ازودم  علطتلا إ  نم  انه  هعنم  ويلجرف  قذاحلا  ەذاتسأ  نأ  ّكش  الو  .ةر  عضوم  ەرظن  هصالخ   ل 
.ّدشأو عظفأ  وه  ام  ةؤر  نم  رهطملا »  » هنكمس  هّنلو  اقلا ، راتخالا  اذهل  دع  أّهم  ەّدع غ  نأل 

ّ
ه هجول 



[←107]
هنم اع  يذلا  قافخإلا  اذه  نم  ناد  ەدصق  ام  ّلعلو  .لئام  ةكئالملا  بك  هلعل  ءامّسلا ، نم  وسر 

ً
دصق 

ّاسإلا لقعلا  اهب  موق  ْنأ  نكم  ةفّرطتملا ال  ةلحّرلا  ەذه  ّنأ  وه  سد »  » باوبأ قاخا  ويلجرفو   وه 
ثعاب ةدوصقم  ماثآل  ذعملا 

ْ
ب ەذه  محجلا  ةنيدم  فنتكتو  .ةّناحور  ةعافش  وأ  ةّوامس  ةانع  اهمزلتو  ەدحو 

(. ّفخأ مثإ  وهو   ) اداقنا ةوهّشلا  نيداقنملا إ  باذع  َدهاش  امدع  مهتدهاشم  دي  ناد  نا  ثخلا ،



[←108]
.ازوزح هقنع  تفلخ   ةلسلس  سور  شحولا  ضرألا  داق إ  دق  لقره  نا 



[←109]
.سولا نورقلا  ةروهشم   تنا  ةّنامورو  ةّحسم  رباقم  ةّسرفلا  لرآ  ةنيدم  ّمضت 



[←110]
.الاح ةرثدنم  ةّنامور ، رباقم  ّمض  نا  اسإ ، ءانيم  



[←111]
.ملا هجّتي إ  ةضماغ ، ةروصو  انه ، .امود  راسلا  ناد إ  لي  محجلا   



[←112]
.روشّلا دَعُ  باسحلا  حم  ّاروتلا  ثالا  لّثم   ملشروأ ، نم  بق  ٍداو  طافاسوي :



[←113]
.اهئاق وأ  حوّرلا  دولخ  اصوصخ ع ن  ّلدت  طسولا  علا  ةّروقبألا   ةفسلفلا  تنا 



[←114]
.ةسرولف نم  نطاوُم  عم  ملتلا  ناد   ةغر  نّمخ  ويلجرف 



[←115]
« فلغلا  » درط نم 1239 . اراتعا  ةسرولف  لِِغلا »   » معز نا  اتانراف ، ّوعدملا  وأ ، هترام د  وه 

كلذ اعضاو  تنوم  1260 ، ةعقاو  مهمزه   ّمث  ەرود  1258 . ەودرطو  اوداعف  1251   1241 
وت  1264.

ّ
لِِغلا .»  » ةرطس تحت  اناسوت 



[←116]
لّثمو لّوألا  ناد  قيدص  نا  يذلا  نالافا  ودغ  دلاوو  ّيروقبأ  فوسلف  نالافا ، هتنالافا  حبش  وه 

«. ددجلا بذعلا  رعّشلا   » راّب فورعملا  ّانغلا  راّتلا  باطقأ  دحأ  هناج  إ 



[←117]
مأ ع لقعلل  ّثمم 

ً
ەراتعا  ويلجرف  ّبصني ع  له  لمتحملا : ءاردزالا  اذه  ثعاوب  نع  حاّلا  لءاس  ط 

ً

؟ اهئواني نالافا  نا  لا  لِِغلا  رافأ  نم  هّق  اّمم  ناموّرلل ، ّوقلا  رعاّشلا  هنوك 



[←118]
(. .خلإ ةوفهلا ،» كلت  امدان ع  تلقف   )» ەاندأ تابألا 114-109  ّدرلا   رّخأتلا   اذه  سفت  ءيراقلا  دج 

وزعو .ةاحلا  دق  لازي ع  ام  نا  ودغ  هنبا  ّنأ  مخت  ارداق ع  نالافا  بألا  بسح  ناد  نا  امّر 
، ةسرولفل قؤملا 

ّ
ةت ةموكحلا  كراش   موي  ّرطضا ، هنول  ذلا 

ّ
بن ّخ  روعش  اضأ إ  ناد  مدن  حاّلا  ضع 

.ةف دع  نملا  هقحلس إ  هسفن  وهو  .تاعاّلل  ةئدهت 
ً

نملا  إ  بّرقملا ) هقدص  ناو   ) نبإلا لاسرإ  إ 



[←119]
رمقلل ةرود  سمخ  دع  نلل  ضّرعتس  ناد  ّنأ  دصق  .محجلا  ةلمو  رمقلا  ةهلإ  انورب ، وأ  هتاه   

حصف 1300). نم  اراتعا  )



[←120]
.ّيسرولفلا دصق 



[←121]
« ار .ائاهن و« ناد ) بزح   ) ضبلا فلغلا  بزح  راهنا  تداق إ  لا  رياتنوم ، 1260 ، ةكرعم  ةراشإ إ 

.انيس ةنيدم  برق  يرج  رهن 



[←122]
.اّروقبأ ناو  وتو  1250 ،

ّ
اروطاما  1212  نفواتشهوه  اّثلا  كيدف  بختنأ 



[←123]
ةضنم تنا  ةعفر  ةأ  نم  رّدحتملاو  نم 1265 ، اراتعا  لانيدرالا  يدلاوأ ، ونااتوأ د  وه  دوصقملا 

.اقوطرهو ام ، ّدح  ةقرفلا إ  ەذه  سّسؤم  ّدع  نا  لِِغلا .»  » ءاول تحت 



[←124]
.تاب عبطلا  دصق 



[←125]
ةّقلا تسنلا  ماسقنالا ب  ةف  يأ   ّح 498 ، نم 496  ةّبالا  بصنم  اّثلا  سويساتسانإ  دلقت 

.فّرطتملا رظن  ةّلا   اثعا ع  راصف  امهنب ، ةحلاصملا  وه  لواح  .ةّغلاو 



[←126]
.ةعساّتلاو ةنماّثلاو  ةعاّسلا  تاقلحلا   



[←127]
ةغص  ةنيدم  روهاو  .اهلهأ  داسفل  ءامّسلا  اهتقرحأ  تملا  رحلا  ةّروطسأ ع  ةنيدم  ةفورعم ، مودس ،

.اهيبارُم ةفورعم  سولا  نورقلا  تنا   اسرف  ّونج 



[←128]
زكرم محجلا  ّلتحت  طسولا ، علا  لهأ  عيمج  نأش  ناد  اهعي  لا  رخآلا  ملاعلل  سوملط  ةفارغج   

اهلمو اهزكرم  وأ  محجلا  ةنيدم  نم   
ً

سد »  » ناد وعدو  .نولا  زكرم  اهرود  لغْش  لا  ضرألا 
نم ثالّثلاو  ةعاّرلا  ةدوشألا  هتلاقم   ءيراقلا  دواعُس  يذلا  ناطّشلا ) دسجت  فسول ،  ) اهيلع فُملا 

.ءزجلا اذه 



[←129]
ط

ً. هتسارد  ناد  دقو ع  وطسرأل ، قالخألا »  » باتك دصق 



[←130]
ي ةقلخلا ، ءد  َكتراذ  َتدعتسا ،  اذإ  ةعبّطلاو ،] ّنفلا   ] نثإلا نمو  ةعبطلا »   » وطسرأ باتك  دصق 
ام  اهتاذ  ةعبطلا   يردزي  وهف  ىرخأ ، كلاسم  عبي  ارُملا  ّنألو  امُدق ؛ سو  هتاح  ناسالا  ّدمتس  ْنأ 

.رخأ ّلحم  هلمأ   عدوي  َماد  ام  اهّنف ،



[←131]
.تاعاس ثالثب  رجفلا  لق  قفألا  علط   ذإ 

ْ
يدجلا ،»  » جب توحلا »  » جب قبس 



[←132]
، محجلا ةؤرلا   ذعتم ع 

ّ
ةر موجّنلا  .بلا  بّدلا  عقوم  ثح  ّرغلا ، لامشلا  نم  ّبهت  حــــر  سورا » »

.ناد انل  اهّف  ةّصاخ ال  ةردق  لعف  اهأرق »  » ويلجر نلو 



[←133]
دُ يذلا  عضوملا  الاطإ ،  ّامش  انوو   وتت  ب  وتور ، برق  ةمئاقلا  ضاقنألا  دصق  نا  امر 

.وكرام يد  يلاس 



[←134]
.ةهاتملا لقتعملا   روُثلاو  هفسا  نبأ  سوروطونيملا ،»  » تك يزخ  دصق 



[←135]
.روّثلا عماجُتل  هفسا  تلخد  اهيفو  سولادد  اهعنص  ةّشخ  ةرق 



[←136]
.راعلا نم  انثأ  صلخو  شحولا  لتق  دقو  انثأ ، كلم  نبا  سوت ، وه 



[←137]
ةهاتملا نم  جورخلا  اهتاداشرب   هتدعاسو  سوت  اهّبحأ  سوروطونيملا ؛»  » ةققش ەدنارآ ، ةدوصقملا  

.ةفورعملا ةروطسألا   



[←138]
.مدقلا سوماّنلا  داع  محجلا  سبام  نم  لشنا  يذلا  حيسملا ، وه 



[←139]
(. ةقاسلا ةشاحلا  رظنأ   ) هتوم دعُ  محجلا  حيسملا إ  لوزن  ىدل  هعوقوب  دَقتعُ  يذلا  لازلّزلا  وه 



[←140]
عا ملاعلا  ي 

ْ
ت وطسرأ : اقفاتيم »  » هفرع ع ناد  ناو  ّبحلا ، سلقودبمأ   بهذم  ةراشإ إ 

.ددج نم  ءامعلا  وأ  وفلا  ملاعلا إ  دوعف  هتاتشأ  محل  ّبحلا  دع  ضئاقنلا ؛



[←141]
.ەركذ أسو  نوتيغلف »  » وه مدلا  رهن 



[←142]
، لجر رخآلا  اهفصنو  ناصح  اهفصن  ةّنانويلا ، اجولوثيملا  ةّفارخ   تانئا  سورطنق ،»  » عمج سطانقلا 

.فنعلاو بضغلا  زمرت إ  تنا 



[←143]
.نخآ قغإ  لاطأو  لخأ  ملعم  نا  دع 

ً. مهأو  سطانقلا  بك  وه 



[←144]
همصخ وه  لعج  مومسم  صمق  لضف  هنم  خألا  مقتناف  لقره ، ةجوز  اناد  سوسن  سورطنقلا  فطتخإ 

.رخألا وه  اذكهو ق  اناد ، نم  عفد  هسفن  وه  هئادترا  رمألا إ  ه  تنا  مث  .هدتري 



[←145]
.لقره لاجر  دحأ  هلتقف  اثيال  لهأ  ءاس  فاطتخا  لواح  .سطانقلا  فنعأ  دحأ  وه 



[←146]
ةغاط ّيف ، ردنسلأ  وأ  هتاحوتفو ، هورح  ةثك   ءامد  قارأ  يذلا  بلا ، ردنسلأ  وه  دوصقملا  نوك  دق 

.دالملا لق  عباّرلا  نرقلا  الاست  



[←147]
.ةثك مالا  ةلقص  اهأل  بّس  دقو  دالملا ، لق  عباّرلا  نرقلا  ازواس   ةغاط  بلا ، سويسنويد  هلعل 



[←148]
.ودا لهأ  نم  ثلا  لتق  .الاطإ  ّامش  لِِغلا »   » معز نا  ونامور ، اد  ثلاثلا  ونيلوزتأ 



[←149]
.شطلاو ةظاظفلا  رهتشاو  وت  1203 ،

ّ
اراّرف ، كرم  هتسإ ،) ةنيدم  ةس إ   ) ّسإلا اثلا  ويوأ 



[←150]
كلم دراشر  نب  يه  ق 

َ
لت .وجنآ  كلم  ّلوألا  لراش  لوسر  اناسوت  نا   روفتنوم ، يد  ودغ  حبش  وه 

كلمو يه  ّمع  دراودإ ، هلاتغا  دق  نا  يذلا  هبأل  اماقتنا  وي ، 1272 ، ةسنك  ساّدقلا   ءانثأ  الجنإ ، 
.اقحال الجنإ 



[←151]
.اروأو اسآ  ةرّمدم ع  تاراغ  مّعزتو  ّيدالملا  سماخلا  نرقلا  شاع   لوغملا ،) نم  « ) نوهلا  » كلم



[←152]
حاّلا ضع  ركفو  .ةداورط  برح  رخآلا   وه  كراش  دقو  لخأ ، لجن  سّوي  وه  دوصقملا  ّنأ  حجرألا 

.ااّفس ناو  دالملا ، لق  ثلاّثلا  نرقلا  سويإ   كلم  سّوبب 



[←153]
عم ق م اعا  ضاخو  دالملا  لق  لّوألا  نرقلا  شاع   بلا ، سوّييموب  نبا  سوييموي ، سوتسكس  وه 

.م.ق سطسغأ  35  لوطسأ  همزهي  نأ  لق  ةفل  اهمحو  ةلقص  رطس ع  ّمث  ةمهلا ، هف 



[←154]
، وزتا رو  .ابك  اعر  راثأ  ثح  امرام  ةقطنم  اروهشم   نا  نادل  اعم  قط  عطاق  وتنروك  اد  نر 

.ةّصاخ ورأ  ةنيدم  فرع   روهشم  رخأ  قرط  عطاق 



[←155]
.ةءوم تااغ  اهيف  نا  اهسفن  ةقطنملا  ةغص   ةنيدم  وتنروكو  .اناسوت  غص   رهن  انشيش :



[←156]
تّس  لا  مالآلا  ةذانإلا »  » ويلجر  فصو  .ةأرما  سأرو  مسج ط  اهل  ةّفارخ  تاناويح  تاسوهلا 

.ةمداق ةعاجم  اهادحإ  مهل  تأت  ام  مهتمعطأ  ثّولت  تحار  ذإ 
ْ

سدافوسا ، رج  هقافرو   نإل 
ْ

سا اهب 



[←157]
.اي يي د  رعاّشلا  عم  راوحلل  دّهمت  ةّطسورق  ةّغال  ةلح  رارّتلا  اذه   



[←158]
قوف ةغص  ةرجش  نم  ناصغألا  ضع  اسارت  هلوصو إ  ىدل  نإ 

ْ
سا عطق  ةذانإلا ،»  » نم ثلاّثلا  دشّلا   

يذلا نإ ،
ْ

سا قيدصو  ماف  نبإ  سوروذلوف ، توص  ةرجّشلا  نم  قثبي  امف  في  وهو  نصغلا  ىف إ  ق 
نوك ْنأ  دشّلا  اذهب  اح  نا  نأ 

ّ
ه ويلجر  دصق  .هسفن  عضوملا  نفُدو   اسارت  كلم  د  ردغلا ع  لتغا 

.محجلا ةفزاّنلا   تاتاّنلا  ەذه  ةعبط  ُلق إ  نم  ناد  هّن 



[←159]
.روهشم رعاشو  ّوناق  .اّثلا  كيدف  روطامالا  ىدل  اراشسم  نا  (، 1249-1190  ) ايف د 

ّ
وبي  وه 

اي د 
ّ

ةءاب  لئاقلا  يأّرلا  رطاش  ناد  نا  .ەي  هسحم   رحتناف   ەانيع ، تلِمُسو  لقُتعاو  ةناخلا  تا 
ُّ

مه
اّنتم ماللا  انه  ناد  هحنمو  ةّعدلا ،»  » هلويمو هتحاصف  افورعم  نا  نإ 

ّ
ه ّمث  .هلإ  ةسملا  مئارجلا  نم 

.هلسأ



[←160]
.دسحلا انه إ  ش  .لا و  ًةداع إ  ش  ةتاروت  ةراعتسإ 



[←161]
.ةلود معز  ّلل  عئاّشلا  بقللا  كلذك  نا  هّنل  ناموّرلا ، روطاما  اّثلا ، كيدفل  ّلملا  بقللا  وه  اذه 



[←162]
نم َرُي  مل  ام  ع  ام  دهعلا ، ثدح  عم  ددجلا »  » عو ) nove ناد همدختسا  يذلا  تعّنلا  ةءارق  نكم 

ةنس سمخ  ذنم   ) محجلا اي إ  د 
ّ

ويي  لوصو  دهع » ةثادح   » اد ع
ً

ەراتعا  ايجع ) ودو  ُلق 
عف

ً. فقوملا » ةارغ   » وأ ع بسحف ،)



[←163]
.راحتنالا اهتاحل  ادح  تعضو  نأل 

ّ
اه ةوسقلا  حوّرلا  ەذه  ن 

ُ
ْتَتع دقو  .محجلا  اق  وه  سونيم 



[←164]
لهأ مامأ  انيس  لهأ  اهخ  لا  وت  1287  ةكرعم  هعم   ل  ابك ، افالْتم  نا  انيس ، يد  ونال  وه 

.رقفلا نم  برهيل  انادش  توملا  ةكرعملا  ەذه  دش   ونال  ّنأ  ويشاوب  يورو  .ورأ 



[←165]
نم انه  ّمهأ  ةلاّتلا ) ةشاحلا  رظنأ   ) هسأر طقسم  ّلظو  ەاذآ ، ومواج  رورم  ّنأ  ودي  ةّهلا  لوهجم  ّرولف 

.ةّصخشلا هتّه 



[←166]
نويّسرولفلا قنتعا  امدنعو  .ناموّرلا  يدأ  اهسسأت ع  ىدل  ةنيدملا  عيفش  وه  سرام  هلإلا  نا  .ةسرولف   

ّوغملا تآ 
ّ

مدهت  ىدلو  ةّنادمعملا .»  » اهومس ةسنك  هنام  اونو   ةنيدملا  هلاثمت   اوحازأ  ةّحسملا ،
جلا سأر  دنع  ناملراش  دهع  هنم   اهيلع  َُع  لا  ةعطقلا  ن 

ُ
تص ّمث  .ونرألا  ەام  لاثمّتلا   لأ  ةنيدملل ،

تاناضف 1333. اهفرجت  نأ  لق  ناد ، دهع  كانه   ةمئاق  لازت  ام  تناو  مدقلا ،



[←167]
هتوادع وه  راثأ  يذلا  نم ق  اه  ةّيللا ، ءارحَصلا  ما ع 

ً
اشج  نوتا  سويشروي  سوكرام  َداق 

مالسسالا راحتنالا ع  رثف  هلاجر  تمزهو  تاّوق ق  ه  تقحل  مث  .سوّييموي  همصخ  زاحنالا إ 
«. رهْطملا  » علطم هتلاقم   دواعنسو  .ناموّرلا  ةّروهمج  طوقس  لوبقلاو 



[←168]
.De Meteoris كزانلا »  » بلا تلأ  باتك  نم  ةمولعملا  ەذه  تسا  ناد  ّنأ  وكسوب إ  هّن 



[←169]
ّيرعشلا  هلمع  سوزاتس   ەرّوصو  .ةيط  اواح  نيذلا  ةعّسلا  ّيقغإلا  كولملا  دحأ  سويناا ، وه 

تق
ً. ەادرأو  يج  هقعص  اذلو  ةهلآلا ، افّدجم  ةروكذملا  ةنيدملا 



[←170]
.هترهصم هف  ماقأ  ةّنتاللا ، همسا  اهبهاوو  الا  هلإ  ونالو ، نا  يذلا  انتإلا »  » وه



[←171]
(. ةقاّسلا ةشاحلا  رظنأ   ) هنباو يج  هلإلا  داّدح  ةمدقلا  اجولوثيملا  وه  



[←172]
ّرقم  ) بملوألا لج  قلس  اولواح  نيذلا  قيلامعلاو  ةهلآلا  هّشلا ب  عاّلا  عقو  الاس  ارغلف   يداو   

.يج مهلهأف  ةّنانويلا ) اجولوثيملا  ةهلآلا  



[←173]
.ةنماّثلا ةقلحلا  رمغني   بلا  زفإلا  نمو  باهللا ، يداولاو  نحتنملا  ةاغ  لي ع  ءامّدلا  نم  رهن  وه 



[←174]
.ّومعلا ماّمحلا  ّصاخ  ّقح  هف  سماوملل  نا  .وي  نم  بق  ّراح  ّك  عبنم 



[←175]
.رورملا نم  ويلجر  نكمتف  بهللا  ةنسلأ  ت 

ُ
ق غّصلا  رهّنلا  نم  ةدعاصتملا  ةرخألا 



[←176]
ةءوبنلا قّقحت  نم  افئاخ  خألا  نا  لا .)

ّ
ةّنت هَمسا   لَحُر  بكولا  لمح  يذلا  هلإلا   ) نروتاس ةأرما  ار  

ةراغم  ار   هفخت  هنم ، ەذاقنإلو  .لفطلا  لتق  رّرقف  يج ، اهنم ، هنبا  يَد  هعم ع  لس  نأ 
ّ

ه ةلئاقلا 
.غصلا ءا  ةطغتلل ع  ةّقسوم  تالآ  نوفزعو ع  نونّغ  اهعاتأ  ناو  .ادإ  لج 



[←177]
« لاناد رْفس   » ّن  ذخوبن  ملح  ةقلعتملا  ةّتاروتلا  ةرقفلا  وه  ّلا  خيّشلل  ةروّصلا  ەذه  ردصم 

سفت نع  لاناد  ّإ  عيمجلا  زجعو  ناد ، هفص  يذلا  اذهك  اخش  همانم  ّيروشآلا   كلملا  ىري  (. 49-2/1)
ناطلّسلاو ةردقلاو  كلُملا   » ءامّسلا هلإ  ەاتآ  ذلا ،

ّ
به سأر  ّن ، ذخوبن  يأ  وه ، نإ 

ّ
ه لاناد  هل  لاق  .كلملل  ملحلا 

نم امهادحإ  ناتللا  نامَدقلا  اّمأ  .ەَدع  هتلمم  ەدهشس  جّردتم  رادحنا  ّلدت ع  ةلاّتلا  نداعملا  ّنو  دجملاو ،»
ةراعتساو اّشه .» رخآلا  اهضعو  الُص   » نوكس هتلمم  ضع  ّنأ  نانعتف  راّخفلا  فَزخ  نم  ةناّثلاو  ددح 

اهداسف ةّناموّرلا   ةّروطامالا  وأ  ةسنلا  وأ  ةّناسإلا  ةراشإلا إ  دي  ەذه  ّلا  خيّشلا  ةروص  ناد 
(. ةلاّتلا اوحلا  رظنأ   ) مظاعتملا ّردتلا 



[←178]
بورحلا ءانثأ  اروأ   تغل  دق  طامد  ةرهش  تناو  .ةّناسإلا  ةراضحلل  ةّقلا  لوصألا  ناد إ  نم  ةراشإ 

دّسجتملا  ّاثملا  اهجذومنأ  وأ  اهلم  قّلا إ  لّثمتملا   اهِلآ  نم  انه  تفتلت  ةّناسإلا  ّنأو  .ةّيلصلا 
.ةّروطامالاو ةسنلل  وّرلا  زكرملا  امور ،



[←179]
.ّيددحلاف ّاحنلاف  ّفلا  علا  ەولتس  يذلا  ّهذلا  علل  زمر 



[←180]
كلذ ذنم  ةدّرجملا  ةّنامورلا  ةّروطامالا  ةّددحلا إ  مدقلاو  داسفلا ، ةاصملا  ةّبالا  راّخفلا إ  مدق  زمرت 

.ةداسو عامتلا  ّل  نم  حلا 



[←181]
تاّراقلا ةواسم ب  ةفاسم  دنع  فق  خيّشلا  نا  اّملو  .ەاندأ  اهركذ  دراولا  محجلا  راهنأ  ت 

ُ
حبص عمّدلا  ەذه 

.امور علطتو إ  قلا  ەرهظ إ  ريد  نمّزلا ، زكرم  لّثم  وهف  ثالثلا ،



[←182]
.محجلا زكرم  ةدّمجتملا   ةحلا   



[←183]
سودرفلا رهن  وه  ناد ، ىدلو  .ناسّلا  رهن  ادقلا  ىدل  وه  يلو  .ەركذ  قبس  ءامّدلا ، رهن  وه  نوتيغلف 

.هنذ ىركذ  نم  ءرملا  هف  رّهطتي  ّرألا ،



[←184]
.هللا دصق 



[←185]
ىدلو .ةلاتشق  كلم  إ  فلَغلا »  » ثوعمو اّلدع  اتا  نا  عمال ، ّرولف  ( 1294-1230  ) يتال وّتنورب 

نم نا  ةسرولف ، هتدوع إ  ىدلو  .اسرف  نلا إ  اعوط  َلق  رپاتنوم ، فلَغلا   ةمهب  هعامسو  هتدوع 
.Le Trésor لا »  » اهاّمس ةعوسوم  ةّسرفلا  عضو  دقو  .ةّناملعلا  ةفاقثلا  يان  راك 



[←186]
ااق نم  اوؤَش  ةخألا  اهأ  ّنأو  ةسرولف ، اهمامأ  اوماقأو  ويف  اورطس ع  ناموّرلا  ّنإ  ةروطسألا  لوقت 

.جودزملا لصألا  اذهل  ةثلا  اهنَتِف  نيدت  ةسرولف  ّنأو  ويف ، لهأو  ناموّرلا  دنجلا 



[←187]
.هلإ ةءاسإلا  نووني  دوّسلا  مهدع  نمو  ضبلا  فلَْغلا  ّنأ  دصق 



[←188]
خلا

ّ
.ةق هتسم  اولّطعو  ار  ه  اوقحل  ْنأ  نم  ءالوه  نكمتي  ْنأ  نم  فرأ 

َ
ع نأ 

ّ
ه دصق  .رئاس  لَثم 



[←189]
.تاب يأ 



[←190]
.ناسإلا ةدارإ ب  نم  أ  ام  ّل  لمتحس  نأ 

ّ
ه هنم  دصق  ةسرولف ، اعئاش   نا  لثم 



[←191]
.ّيدالملا سداّسلا  نرقلا  اروهشم   نا  ةّنتاللا  ملاعو  ّيوحن  اراش : اد  ناشپ 



[←192]
.ع ثلاّثلا  نرقلل  اثلا  فصّنلا  ناّإ  انولوب  ةعماج  ذاتسأو   ّرولف  ّوناق 



[←193]
نم نماّثلا  وشافنوب  هلقن  دقو  ةسرولف  1287 . فقسأ  يزتوم ، يد  اردنأ  ّرولفلا  كلذ »  » هلوق دصق 

ماّدخ مداخ  « ) مادخلا مداخ   » بعتو .ويلا  رهن  ةعقاو ع  ةّفقسأ  ونرألا إ  رهن  ةعقاولا ع  ةسرولف 
.تالماعملاو مسارملا  مُ ع  نا  ه  نماّثلا ، وشافنوب  باقلأ  نم  وه  هللا )



[←194]
.هتاوزن ءاضرإ  هتجاح إ  نم  ثعاب  توتلا 

ّ
ر ةمئاد  تنا  هاصعأ  ّنأ  يأ 



[←195]
يتال وتنورب  اهيف  ضكر  لا  ةعّلاو  .خأ  املع  زئافلا  هف  لانو  قاّسلا  اذه  نومق  انوڤ  ناتف  نا 

.هلع ّلاحلا  باقعلا  دّكتل  هتسامح  ناد  اني 



[←196]
.ةدمحلا قالخألاو  ةّتبلا  لئاضفلا  لاثم  اهيف  دّسجت  ةّسرولفلا ، ةّبعشلا  تااحلا  تاّصخش  نم  ةدحاو 



[←197]
، لوقلا زاج  اذإ  وه ، .برحلا  عو : اّرغ »  » هقل انه  نمو  ناعجّشلا ، فلغلا  بزح  ةداق  دحأ  اّرغ : ودغ 

«. برح ودغ  »



[←198]
ةلتاقمل ذلا 

ّ
باه نع  ةسرولف  لهأ  هنطاوم  لواح ث  دق  نا  وت  1266 .

ّ
يرامدآ ؛ لآ  نم  ادحاو  نا 

ةفص ّنأ  حاّلا  ىري  .رپاتنوم  ةّئاهّنلا   فلغلا  ةمهب  كاشالا  تناو  ەوعمس  مل  مهّنلو  انيس ، اهأ 
.اهئاّرج نم  ذعملا 

ّ
ب ةقلح  ناد   هعضو  َمل  ملع  دحأ  الو  هنع  فرعت  مل  ةّمودسلا 



[←199]
ناسرف نم  ادحاو  نا  .ع  ثلاّثلا  نرقلا  نم  لّوألا  فصّنلا  شاع   ةّيحلا  ددشو  وم  ّرولف  نطاوم 

.رپاتنوم هعقاو  دع  هلم  لِِغلا  مده  دقو  فلَغلا ، بزح 



[←200]
وحن 1300. وت 

ّ
.ساّنلا  جــــوزتو  ةحلاصملا  هتعارو   هتساك  فرُع  طاللا ، لاجر  نم  نا 



[←201]
.ويلجرڤ دلو  كانهو  اوتنام ، دُ  ناملا  راص 



[←202]
هلالخ نم  ةراشإلا  دي  ناد  نا  اذإ  اّمع  حاّلا  ضع  لءاس  دقلو  .لْحلا  اذه  نع  ناد  ثّدحت  ْنأ  قبس  مل 

رعاّشلا نا  لا  اوسارف )  ) وكسشنارف سدقلا  ةّعمج  عاتأ  ةّدهز ، عاودل  قطنمتي ، ه  يذلا  لحلا  إ 
شحولا حامج  نم  ّدح  ه  ةّفعلا ، وأ  ةلضفلا  زمري إ  لحلا  اذه  ّلعلو  .ەاص  اهيف   طارخنالا  ركف 

.ةوهّشلا داقنالاو إ  عشجلا  هتيحان إ  نم  زمري  يذلا  وج ،



[←203]
تنا امّر   ) ةّغ ةرجل  الم  سوؤر ، ةثالثو  ماسجأ  ةثالثب  اقالمع  ةّثولا  طاسألا  نا   يذلا  وَج  وه 

هعم ەرود  لو  ةلغ ،) وه  مهلتق  نيذلا  هفويض  محل   ) ّيلا محللا  نم  هتشام  معطُ  نا  سراللا .)
عملا  ) ةلوثمأ هنم  لعج  ةّطسورق ، ةّصتو  ةّماق  انع  هلإ  هتفاضبف  ناد ، اّمأ  .لقره  د  ع 

.وَج اهسرح  لا  ةنماّثلا  ةقلحلا  ەوبكترم   قاعُ 
َ

ب يذلا  سلدتلل  ةمللل ) ّاللا 



[←204]
حمج رصتب  ناد  هسكع  هل  اذهو  .فنعلا  ااطخ  نم  امدت  هفرُع أ  ّشغلاو    سلدتلا  ااطخ 

.ةّمدّتلا هتعزنو  شحولا 



[←205]
.ناد ماّأ  ةعارب   ألا  جاّسلا  كّلاو  راتتلا  نا 



[←206]
.توبكنع ەذه إ  اهتخسمف  جسلا  اڤَْيم   تّدحت  لا  ةّدللا  ةجاسّلا  ةّنانويلا  اجولوثيملا  انارآ   

.(arachna ةلاطإلاو : ، araignée ةّسرفلا :  ) اهنم ٍتآ  ةّروألا  تاغللا  هسفن   توبكنعلا  مساو 



[←207]
فنعلا رامم  نم  ةخألاو  ةثلاّثلا  ةئفلا  نولّثم  .ّنفلا  فنعلا ع  ناد  رظن  نوبكتري   نيذلا  نوبارُملا  مه 

.برلا ءازب 



[←208]
.ّيسرولفلا فلَغلا »  » نم يزتالفناج ، لآ  راعش 



[←209]
.ّيسرولفلا لِِغلا »  » نم اوأ ، لآ  راعش 



[←210]
.ودا نم  نيڤوركسا ، لآ  راعش 



[←211]
ودا  130۷. ةدمع  ناو  ْنيد ، ْلد  ونالاتيڤ  وه  ّعملا  نا  امّر 



[←212]
لّثمتي  ەراعش  نا  ةموكحلل ) 12۹3 . اسئر  يأ  « ) ةلادعلا ءاولل  ًماح   » بِخُتنأ نماب ، يد  اڤوج  وه 

.ةّبهذ ةّفلخ  تاع ع  ثالث 



[←213]
ءامّسلا لاعشإ  كشوأو ع  سمّشلا ، ةع  هبأ ، ةع  ٍموي  تاذ  داق  دقو  سويدڤوأ  ەرّوص  نولوپأ ، نبا  وه 

.يج هقَعصف  ملاعلاو ،



[←214]
ةرارح نم  بس  امهعمش  باذف  ەوبأ ، هل  امهعنص  َحانج  موي  تاذ  راط  ةفورعم : هتّصق  .سولادد  نبا  وه 

.رحلا طقسو   سمّشلا 



[←215]
ءاج انه  نمو  طوبهلل  هغ  وأ  لولا  ّيزالا ع  داّصلا )  ) رابلا ّثحتس  اهب  شّلا  ةّوسكم  بشخ  ةعطق 

.اهمسا



[←216]
لشملا اهزكرم  بوص  ةردحنم  ةعساش  ةّئاد  ةقطنم  نم  ةنّوكم  محجلا ، نم  ةنماّثلا  ةقلحلا  لوبيلام : 

انه نمو  ضع ،- لخاد  اهضع   ْيأ   - ةزكرمتم قدانخ  ةع  ةمّسقم إ  ەذه  ةقطنملاو  .ةقمغ  نم ب  ەرود 
قألا فرطلا  نمو  سك .) وأ  ةّوأ  بج  اّفرح : عت  ةدرفم  ) bolge لوبلا » « ـ اهنم ب دحاولا  ةمس 
.ةّكرملا بلا  دنع  التت  ثح  هجّتتو  تاجلوبلا »  » ەذه ولعت  اروسج  هش  ام  لش  روخص  زت  اشلل 

رّلاو و ءيدّرلاو  ءّلا  عتو   male ماغدب ناد  اهحجا  لا  لوبيلاملا ،» « ـ تالاقملا ل برقأ  ّلعلو 
«. باذعلا راد   » وأ ىذألا » لم   » وأ ةئّسلا » رادلا  : » اهح ، مّدقت  دقو   bolge



[←217]
امور ناد إ  بهذ  نماّثلا ، وشافنوب  هماقأ  يذلا  ماعلا 1300 ، لي  ةسانمو  .ولجنآ  - تناّسلا وه ج 

.ضبلا فلَغلا  ندل  نم  اثوعم 



[←218]
.يسروأ لآ  مقُ  نا  ثح  ولجنآ ، - تناّسلا ةلاق ق  عق  غص  بثك  وهو  ونادروج ، لج  دُ 



[←219]
محجلا عاق  ْنل   .مهئامسأ  ءاحألا  كذت  نمت   محجلا  ذعملا  

َّ
ب ةغر  تنا  عضوملا ، اذه  ّح 

.مهتاّه ّختلا ع  امومع  ةاطُخلا  لواح  ذإ 
ْ

ةآلا »  » بلقنت



[←220]
ةّساس فئاظو  لغش  .انولوب  فلَغلا   بزح  نم  ةّق  ةّصخش  (: 1302-1228  ) وكمناشا وكديڤ 
اذه هاذع   ل  اذه  عو  ةاوغلا ، قط  هتققش   عقوأ  نَم  وهو  .ةفلتخم  ةّلاطإ  ندم  ةددع  

.عضوملا



[←221]
اوض ىدحإ  ةعمّسلا   ةئس  ةراح  حيملت إ  كلذك  امّرو  تااذعلا  نع  زاجم  ةعذاللا » ةقْرملا   » ەذه  

«(. ةقرملا )»  Salse تاذلا اهمسا  نا  انولوب ،



[←222]
كرم ّسإلا ، ويوأ  ةغر  ةاجتسالا إ  وه ع  اهضّرح  ەالعأ ، روكذملا  وكديڤ  ةققش  ّبالوغ :

.ةجّوم تناو  اراّف ،



[←223]
نوقطانلا  » نأ

ّ
مه ّينولوبلا ع  ّمف  مَعن )» )»  si نم ةتآ  انولوب  ةجهل  و   ، sipa ةدرفم ناد  مدختسا 

«. داّضلا قطاّنلا   » مهنوك برعلا  ّمتي  ام  اس »



[←224]
، وكسوب هلإ  هّن  امف  امود ،) راسلا  إ  « ) محجلا  » ّسلا  ةدعاقل  اقرخ  ملا  ةفاطعنالا إ  ەذه  لّثمت  ال 

.امهنيم ةعقاو إ  ەذه  تناو  روسجلا ، زاتجا  امهيلع  نا  راسلا  افطعنا إ  دق  نارعاّشلا  نا  امدعف 



[←225]
، سيأ ّيلولا  كلم  نم  ةّبهذلا  ةّزجلا  دادسال  ةلمح  داق  .الاس  نم  ّغإ  ّيروطسأ  لط  وه  نوّساج 

مقتنسو .ەدعوب  ثنح  ّمث  اهنم  جاوّزلا  اهدعو  امدع  روكذملا ، كلملا  ةنبا  ادم ، نم  ؤطاوتب  اهب  رفظف 
.هلافطأ لتق  هنم  ةخألا 



[←226]
.مأوتب هنم  ْتلح  دقو  اهكرت  ّمث  اهاوغأ  ْنأ  لسيه  عدخ  دق  نا  ادم ، نوساج  رّرغ  ْنأ  لق 



[←227]
.لّزلا لهأو  نوقفانملا  ذعُ 

ّ
ب ثح  اّثلا  قدنخلا  دصق 



[←228]
.ءاسّلا ءارغب  فرُع  اول ، ءالن  ةأ  نم  سراف  ضبلا ، فلَغلا  نم  نيمنأ : ويسلأ د 



[←229]
.هتاواهلم ىدحإ  .م.ق )  اّثلا  نرقلا   ) سوتنت اموّرلا  رعاّشلا  اهجلاع  ةناغ  لّثمت  ةّئاور  ةّصخش  سيات :

.نوشش َع  اهب  دهشس  ناد  ّنأ  حجرألاو 



[←230]
سرط بلطو إ  رحّسلا  قئارط  سرام  نا  (. 20-9 ، 8 لسّرلا ،» لامعأ   )» ةّتاروت ةّصخش  رحاّسلا : ناعمس 

هعفدف مهدمعت ، ّمتي  نَم  ِّل  سدقلا   حوّرلا  ّث  ةردقلا ع  لاملا ، نم  غلم  لاقم  ەاّدم ، نأ  سلوو 
.سرط هَنعلو  نانثالا 



[←231]
ةادأ فذح  مئاقلا ع  ةراعتسالا  نوناق  ًمع  قدنخ ، ةلالدلل ع  ةدرفملا  ەذه  ناد  مدختسا  : tomba ق

.اروبق اهوعد  ل  روبقلا ، هش  قدانخلا  ەذه  ّنإ  لوق  ال  هشّلا : َرط  دحأو  هشّلا 



[←232]
ءانب لق  ةسرولف  ةسنك   مهأ  اڤوج ، ناس  نادمعم  .الومد ف  وتيڤنپ  ەد  ناد  ةس  نم  لصف  انه 

ٍلفط قاس  تقلع  ْنأ  َثدحو  .راغّصلا  دمعت  فملا ع  ةسواسقلا  فوقول  اصّصخم  نام  نا  اهتّئاردتا ،
.هصلخل ناد  اهكف  ّيرجحلا ، نادمعملا  تاحتف  ىدحإ   



[←233]
رثأ حّضتي  نا  ەدحو  امهيلعف  ةوجفلا ، نم  امهدحو  َتجراخ  لجّرلا  اقاس  تنا  اّملف  .ّثكت  زاجمو  ةانك  انه 

.ةعول امهاّإ  هكحتب  هئا ،



[←234]
رداغ مرجم  : » اّتلا تبلا  .لاملا و  نيِّدلا  هعب  َفرُعو  نم 1227 إ 1280 ، اا  ّع  ثلاّثلا ، الوقن  وه 

، لّوألا هسأر  ةرفح ، مهنم   دحاولا  َنفدُ  سولا ، نورقلا  مرجملا   ةقع  ةراشإ إ  ةرفح » عورزم  
.اقانتخا توم  ّح 



[←235]
هعشجل هلع  بضغلا  ددش  ناد  نا  اا  1294 . بِختنا  دقو  ەركذ ، قبس  نماّثلا ، وشافنوب  دصق 

ذخّتيل ٍموي  تاذ  أس  خألا  ّنأ  اقحال إ  حّملسو  وشافنوب ، وه  ناد  ّنأ  مّهوتي  انه  ذعملاو 
ّ

ب .ەداسفو 
.محجلا يأ   كانه ، هنام 



[←236]
تامالعلا تالا 

ّ
راج ةّناعمّسلا و  ةسرامم  ّمتتف  ةءاسإلا  اّمأ  .ةسنلا  نع  زاجم  اهب  رّرغملا  ةدّسلا  ەذه 

(. .خلإ ةموعزملا ، سّدقلا  تافر  عيب  نارفغلا ، كوكص   ) ةّيدلاو ةّناحوّرلا 



[←237]
.ّيوبالا بوّثلا  دصق 



[←238]
«(. ّبدلا  » ع وهف  مسالا  بعل ع  ) Orsini يسروأ لآ  نم  نا  نأل 

ّ
ه ةّدلا  نبا  هسفن  ثلاّثلا  الوقن  وعد 

.لّسلاو لئاسولا  عيمج  مهمّدقت  مأت  هصرح ع  ةراشإ إ  ةبّدلا  هئانبأ  نع  اّتلا  تبلا  همال   و 



[←239]
.ةسّدقملا ءاشألا  اضأ  مه  اورجات  نيذلاو  ەوقس  نيذلا  تاوبالا  دصق 



[←240]
نماّثلا ع وشافنوب  ّلحم  ّلحسو  اسرف )  ) ودروب فقسأ  نا  يذلا  سماخلا ، وتنمل )  ) نومل االا  دصق 

ت
ُ

د ةف  انّشدم  اسرف ، نوييڤأ   ةّبالا إ  ّرقم  لقنسو  نارح 1305 ، نم  سماخلا  ةّبالا   شرع 
«. برغلا  » ةدرفم ّعملا  وه  دللا  اذهو  اسرف ، اهساتحا   وأ  ةّبالا  ْأ  ةف 



[←241]
، ةوشرِب ٍدعو  َلاقم  لصح ، (، 26-7 ، 4 نوّيباملا ،» « )» سّدقملا باتلا   » بسح .اّثلا  ناعمس  نب  نوّساج 
، هتاذ وحّنلا  عو  .داسفلا  تنم  شاعو  ّيناعلل ، ابك  اهار  َّعُل  اروس  كلم  سقويطنأ  كلملا  معد  ع 

لمجلا پلف  كلملا  نم  لّخدتب  ةّبالا  شرع  ـت ع  عّ دق  سماخلا ) نومل   ) توغ ود  رانرب  ّنأ  ىورُي 
.ةعساو تازاتما  ەدعو  وه  نا  يذلا 



[←242]
ااطخلا » ةلقثملا  سفّنلا   » بعتب دوصقملا  وهو   ) خألا ةناخ  دع  اذوهي  ّلحم  ّلحل  ًوسر  ّم  بخِتنأ 

(. هسفن عطقملا 



[←243]
.ةّلام عفاودل  كلذ  لعف  نا  نأ 

ّ
ه ّكش  الو  ةّلقص ، كلم  ّنآلا  لراش  ثأتل  ةراحملا  مئاد  ثلاّثلا  الوقن  نا 



[←244]
ةّبالا امور  اضأ إ  وه  ناد  يرو  ةعلا .) كولملاو  ةعّسلا  ناثلا   ) ةّثولا امور  ەاؤر إ  اّنحوي   حّمل 
ةعلا إ نورقلاو  ةعّسلا ، ةّسلا  راألا  ةزمار إ  ةعّسلا  سوؤّرلا  نوكتف  ةّناعمّسلا ، اهتدسفأ  دقو 

.ةدسافلا ةأرملا  ەذه  جوز  وه  االا  نوكو  .علا  ااصولا 



[←245]
روطامالا لزانت  نع  تمجن  ةّنمزلا  االا  ةطلس  ّنأ  داقتعالا  ناد  ةف  دوس   نا  .رجزو  ءادن  ةادأ  اَه » »

زكرم كلذ  لجأ  نم  هلقنو  امور  نع  ( 336-314  ) لّوألا وسڤلس  االل  .م ) 327-306  ) لّوألا طنطسق 
كلذ تنّمضت  لا  ةقثولا  فز  تاثإ  ّمتيل  سماخلا ع  نرقلا  راظتنا  بج  ناو  .ةطنب  ةّروطامالا إ 

.ةعبلا كلت  وأ  لزانّتلا 



[←246]
«. محجلا  » لّوألا دشلا  دصق 



[←247]
فرَع .شرعلا  نيلوپ إ  عاجرإل  ةيط  اوفحز ع  نيذلا  ةعّسلا  كولملا  دحأ  ةّقغإلا  اجولوثيملا  وه  

ضرألا ع يج  َرغف  ذإ 
ْ

ءاتخالا ، اثبع  لواحو  ةلمحلا  كلت  هعم   لس  نأ 
ّ

ه ةفارعلا  ههاوم   لضف 
.هعلتت اهلعجو  ةيط  لهأ  نم  ىأرم 



[←248]
، عماجتم ناوعفأ  ةّحسلا  ەاصع  ب  دق  نا  .ةداورط  برح  لق  ّروطسألا  قغإلا  اّرع  دحأ 

(. سويدڤوأ  ) تاونس عبس  ةلط  كلذك  ةأرما و  لّوحتف إ 



[←249]
.سوّيپموپ راصتناو ق ع  ةّلهألا  برحلا  ماق  أّت  ّسورتأ  فاّرع  سونرأ :



[←250]
ةئناه  1306. ةف  ناد  اهيف  مأ  .اراّرا  برق  اناجنول  عقت   ول : لاج 



[←251]
فاوطت دع  ّمث  ةيط ، ترداغ  اهيبأ  توم  دعو  ةفاّرع ، تنا  نإ 

ّ
اه ةروطسألا  لوقت  .ساست  ةنبا  وتنام ،  

.ويلجرڤ اهيف  دلو  لاو  اوتنام ،)  ) اهمسا لمحتس  لا  ةّلاطإلا  ةنيدملا  ْتّرقتسا   لط 



[←252]
.الاطإ لامش  ادراغ   ةحل  مدقلا  مسالا 



[←253]
ةلحلا هتيدم  نم  يزلوانوب  يد  نومانپ  ەدرط  .وتنام  فلَغلا »   » ءامعز دحأ  يدولازا ، يد  وتلأ  ةدمعلا 
رطخ ثعمو  لقالق  ردصم  اونوك  ّح ال  اوتنام  نم  نزرالا  ءارمألا  عيمج  نب  ءدلا  هحصن   ) 1272 
(. .ةقالا ةللقلا  ةزرالا  َألا  لتق  امدع  ەدَرطو ، هلع  نومانپ  ىّوقت  كلذ  يدولازا  لعف  اّمل  ّمث  .هلع 

.كلت همصخ  ةحصن  هعامتسا إ  يدولازا  نونج  دوصقملاو 



[←254]
.ةداورط برح  ضوخل  عالقإلل  ةتاؤملا  ةظحللا  هنطاوم  ةراشإلا إ  سالا   قبس  ّغإ  فاّرع 



[←255]
وعد .عيفر ع ح  بولسأ  هتك  نأل 

ّ
ه ةاسأم ) « ) ادجارت  » ەوعد وهو  ةذانإلا .»  » هلمع عبطلا  دصق 

.ةّعش ةغل  فاصم  اهعفرو إ  ةّماعلا  هف  ّبي  جــــم  بولسأ  اهعضو  نأل 
ّ

ه ةاهلم )  ) ادمولا هلمع  ناد 



[←256]
ەدل اهش   .هحَو   وطسرأ  مجرت  .همّجنمو  اّثلا  كيدف  ببط  نا  ةدنلتوكس ، نم  توكس : لكم 

.رحاسك



[←257]
: ندسأو

ْ
.ولفتنوم  يد  ودغ  ىدل  ثألا  مّجنملا  نا  .ع  ثلاّثلا  نرقلا  شاع   .روف  نم  انوب : ودغ 

.ةفارعلا سرامل  اذه  هلمع  رجه  ثلاّثلا ع ، نرقلا  نم  اّثلا  فصّنلا  شاع   امرا  نم  ّاسإ 



[←258]
ّنأ سولا   نورقلا  ادئاس   داقتعالا  نا  يذلا  رمقلا  ش إ  ّعش  بعت  كاوشألا » لّمحملا  لباق  »

.كاوشألا نم  ةمزح  ًماح  لباق  لّثمت  هعَق 



[←259]
ّل اهب  كذتلل  اد  الف  لمعلا ، اذه  امئاد   اهيلإ  عجري  لاو   ) ناد اهعي  لا  ةّسوملطلا  ةفارغجلا   
، ملشروأ دنع  برغ  وهو  ملاعلا ؛ ةّغ   ألا  ةطقنلا  لّثمت  لا  ةلشإ  تمس  ّطخ  رمقلا   عق  ةّرم ،)

.ّامّشلا ةرلا  فصن  عأ  ةعقاولا  



[←260]
بك يداني  ه  اقل  ل  امسا  اذه  سلو  ، Malebranche نايلام »  » ةّلاطإلا رّلا :» بلخملا  »

ةّمهأل ارظنو  .ىرخأ  ااقلأ  ةدوشألا  ەذه  ىرجم  ئراقلا   لاقسو  .محجلا  هدعاسم   اذه  طاّشلا 
مدع لجأ  نم  كلذكو  لماّشلا ، بعّرلا  ةعاشإ  اهماهسإلو   ةدوشألل ، ّماعلا  خانملا »  » باقلألا  ەذه  ةلالد 
ّالد  عقو  ّيأ  قيقحت  نود  نم  ّرمت  دقو  ةدودعم  تابأ  دادتما  قحالتت ع  ةّنجأ  ظافلأ  ةدوشألا  لاقثإ 

وه اذه  ّنأ  املع  .ةشاحلا  ةلصألا   هتغل  بقللا  ركذ  عم  ّرع ، لاقم  اهمدقت   تأترا  دقف  ئراقلا ، نذأ 
ردنسلأ  » ةّعلا لوقنف   .ةّروطسأ  وأ  ةّبدأ  وأ  ةّخرات  باقلأ  ةعوبتملا  ءامسألا  ءازب  دئاّسلا  ءارجإلا 

وأ ةّسرفلا  ام   لل » پلڤ   » ال لمجلا » پلڤ  و« ةّنتّلا ، ام   ونغام » ردنسلأ   » ال بلا »
.خلإ ةّناسإلا ، ام   وسومره » هيلڤ  »



[←261]
.اول ةنيدم  ةسّدق  ْتراصو  ثلاّثلا ع  نرقلا  تشاع   ةمداخ  ارغاسوم : اد  اتز 



[←262]
نم هنوك  ثلاثلا ع ، نرقلا  تااد  اول   بعّشلا   بزح  معز  اد ، وروتنوب  فرع  دقف  .رخْس  ناد 

.شرملا راك 



[←263]
دب هللا ةتوحنم  نإ 

ّ
اه لوق  اول  ةنيدم  عشلا   داقتعالا  نا  بولصملل  ةغص  ةّشخ  ةتوحنم  ةراشإ إ 

محجلا نام   ْنأ ال  ملتملا  دصق  .نَحملا  دنع  اهب  راجَتسُو  ةددع  تازجعم  اهل  ت 
ُ

ىزع تناو  هسفن ،
.ةعالل



[←264]
.افص هف  ةحاّسلا  ساّنلا ع  تداتعا  اول  برق  غص  لودج 



[←265]
.Malcoda ادوالام »  » ةّلاطإلا



[←266]
تا ب

ّ
قاف ماربب  تهتنا  لا  ةلمحلا  ەذه  ناد   كراش  دقو  نوّيسرولفلا ، فلَْغلا  اهمجاه  ةپ  ةعلق  

.لِِغلاو فلَغلا 



[←267]
.Scarmiglioni ويلمراس » : » ةّلاطإلا ثعشألا ،» »



[←268]
دوس يذلا  لازلّزلا  عم  اقفاوتم  جلا  مّطحت  لعج  ْنأ  قدلا 

ّ
ة نم  اردق  همال  ض ع  ْنأ  ادوالام  لواح 

.حيسملا دّسلا  توم  ىدل  ثدح  نأ 
ّ

ه داقتعالا 



[←269]
: محجلا ناطش  عاتأ  ا  باقلأ  ةلسلس  أدت  انه 

Alichino ؛ ونيكلأ »  » وه ضفخلا » حانجلا  - »
 Calcabrina انبالا »  » وه جلّثلا )» قوف  رئاّسلا   » اّفرح « ) جَهألا حّملا  - »

.Cagnazzo وزتانا »  » وه سّلا » بللا  - »

ّح ن  وذ »  » هل ُتفضأ  يذلا  دحولا  وهو  ) Barbariccia اشرارا »  » وه ةكئاّشلا » ةحللا  وذ  - »
ءامسألا دحأ  ةطاسو  نود  نم  ةكئاّشلا » ةحللا  « ـ ەوعد ب نادف  مهتادانم ، ىدل  طاّشلا  كذت  دودح 

ةسمخلا ؛)
عم الاطإ  لهأ  زبانت  ّنأ  ّلد ع  اّمم  « - ّيل  » نم ةّقحت  ةفص  ) Libicocco وكوكيل »  » وه ّيوايللا » - »

(«. ةفصلا ەذه  حاجا  اهنع  بعّتلا  ُتلواح  امدق - نا  ّييللا  مهناج 

.Draghignazzo وزتايغارد »  » وه ثبخلا » نّتلا  - »

.Ciriatto تاش »
ّ

و  » وه َباّنلا » بلا  رخلا  - »

.Grafficani افارغ »  » وه بللا » نثرب  - »

.Farfarello ولرافراف »  » وه تفعلا ) وأ  « ) برطقلا - »

Rubicant ناور »  » وه هجولا ) رمحأ  يأ  « ) بهصألا  » اخأو - 



[←270]
دق اناسوت )   ) ورأ لهأ  ناو  .ةلاّخ  براحم  ناد  اهدهش  لا  ونيدلاما ، ةكرعم  ءانثأ  اذه   ثدح 

.ّيسرولفلا فلَغلا »  » اوضهان



[←271]
اغار وه  نوك  دق ال  ةنّيعم  ةقفر  ءرملا  ضرف ع  ّلحم  وأ  ماقم  ل  ّنأ  اهنم  دصق  لَثملا  بولسأ  ةغص 

.اهيف



[←272]
نباو اسرف )  ) اناماش ةدمع  اناسإ ،)  ) اراڤان كلم  اّثلا ، ويت  برق  شاع  .ولوپما  وه  ذعملا 

ّ
ب اذه  مسا  نا 

.سوت ةّيلصلا ع  ةلمحلا  ءانثأ  نوعاّطلا   وتس 
ّ

يذلاو  سل ، - ناس ّمع 



[←273]
.ةپ نوكسڤ   وننل  نواعملا  بهاّرلا  نا  ايدراس ،)  ) ارولاغ نم  بهار 



[←274]
هَفلخو ع هتلمرأ  نم  جّوزت  كلملا ، ةافو  دع  .ورودوغول  اّثلا ،  كيدف  نبا  ونإ ، كلملا  ىدل  اطاض  نا 

.شرعلا



[←275]
، سولا نورقلا  سرادم  ت  

ُ
ملع تنا  .م.ق ،) سداّسلا  نرقلا  ّانوي ،  ) پوزيإل ةسملا  تااحلا  نم  ةدحاو 

.تثالا فطتختو  ةأدح  أتف  تالفإلا ، لجأ  نم  ةرأفلا  طّختت  .اهقارغإل  ةرأف  عادخ  لواحت  ةعدفض  نع  حت 



[←276]
قراوف  عم  ْمَعن »  » نانعت امهاتلو  ةمدقلا ، ةّسرولفلا  ةجهللا  نم  ،  issa و mo تدرفملا ناد  مدختسا 

.لامعتسالا



[←277]
(. اسرف  ) ادنغروب ّيتكدنبلا   ناهّرلل  ريد 



[←278]
ةلقث صاصرلا  نم  ٍتاراّفغ  وأ  ادَرُب  مهسالب  ظعلا  ةناخلا  نوبكتري  نَم  بقاع  اّثلا  كيدف  نا 

.ەذه مهسالم  ٍماح  ٍلجرم  مهسطغتو  



[←279]
مائولا حور  لالحو  ةلئاعلا  تاعاّلا  ةئدهت  فدهب  انولوب  1261 ، تسّسأت   مم ،» ناهر   » ةّعمج  

مف عّتمتت   تراص  ةمس  ءادعسلا ،» ناهّرلا  « ـ اهئاضعأ ب ةمس  انه  نمو  ءافعّضلا ، ةامحو  ّامتجالا 
.اهطاش روهدت  امدع  ةرخاس  ةمغنب  بعّشلا 



[←280]
ّمث  ةددع  ندم  ةدمع   بصنم  لغش  انولوب ، فلَغلا   نم  ّوڤالام  ةأ  نم  الاتا : يد  ونالاتا 

فنآلا ونالاتا  عم  هتاذ  ناوألا  ةسرولفل   ةدمع  ُّع  لِِغلا ، نمف  ولادنأ ، وغنيدول د  اّمأ  .اهسفن  هتيدم 
َدرُطو .عباّرلا  وتنمل  االا  نع  عافّدلا  تا 

ُ
امِه ذإ 

ْ
اهي ، نأ  امهيلع  ناو  .ةّلهألا  تاعاّلا  ةئدهت  فدهب  ذلا ،

ّ
رك

.مهتداق تويب  ْتقرحأو  ةسرولف  نم  كلذ  رثإ  لِِغلا ع 



[←281]
ّقحلا ةامح  ىوعد  حيسملا  ةحضّتلا  ةرو  مهعنقأ  يذلا  ّيناعلا  ةنهلا  سئر  افاق ، وه  دوصقملا 

ّح ةرئاّدلا  ەذه  ةّراملا   هلع  سود  ْنأ  قاعم 
َ

ب انه  وهو  (. 50 ، 11 اّنحوي ،» ەاور  ام  لجنإلا   )» ّماعلا
.همسج مهلقثب ع  ّسح 



[←282]
.(13 ، 18 اّنحوي ، رفس   ) حيسملا دّسلا  محلا ع  قطن  يذلا  نانح ،»  » وه



[←283]
.دع وت 

ّ
دق  نا  امف  بولصملا ، اذه  محجلا  لّوألا   ەرورم  ىدل  َري  مل  نأل 

ّ
ه ويلجرڤ  شهدني 



[←284]
.محجلا طاش  مه 



[←285]
لي اثلاو  ةّئاملا  لاسملا  قوفو  ضرألا  ءاملا ع  دّمجت  نم  أشي  لّوألا  جلّثلا : عبطلا  وه  عيقّصلا  قيقش 

.ءامّسلا نم  اثين 



[←286]
.رهطملا لج  قلسب  انه  ويلجرڤ  ركف 



[←287]
.سوناول ةمحلم  الاسراف »  » نم ناد  اهيحوتس  ةّروطسأ  اهبلغأ  عافأ  ءامسأ  ةمئاق  انه 



[←288]
هلحتو غ ضارمألا  نم  اهلمح  نَم  ش  سمّشلا  داّع  ةرهز  ّنأ  سولا  نورقلا  تاداقتعا  نمض  نم  نا 

.ةذعت ماقم  موقت  ف  ّرم ،



[←289]
ءالن دحأل  ةلوغّنلا ) زمارلا إ  ناويحلا  لغلا ،» « ـ هسفن ب هتوعد  انه  نمو   ) ّ انبا غ  وف  ّاڤ  نا 
اتسپ بوقع   سّدقلا  ةسنك  تاتحم  ةق  وحن 12۹3   َمهاس  .سال  ەد  ويشوف  همسا  اتسپ 

علاضلا دحأ  فعا  ّح  اوبقوعو  نيددع  مهّتم  كلذ ع  رثإ  ضقلا   َلأف  رارفلا ، لاذأ  ذالو 
.ضبلا مازهنا  نادل  انه  أّني  وهو  دوّسلا ، فلَغلا  نم  وف  نا  .ّيلعفلا  مرجملا 



[←290]
انه ناد  قوس  نإف 

ّ
ام لخدملا ، انركذ   امف  .نملا  ناد إ  تداق  لا  عئاقولا  لسلس  انه  ةءوبّنلا  فصت 

ةللقلا تاونّسلا  هنم   هسفن  وه  اعو  لعفلا  ثدح  ام  تاءوبن  ةغص  هلمع   نم  ىرخأ  عقاوم  و 
ةاتك أد  يذلا  وهو  رخآلا  1300 ، ملاعلل  ةّلاخلا  هتراز  عقوم  « ) ةّهلإلا ادمولا   » عضول ةقاّسلا 

، اتسْپ نم  دوسلا  فلَغلا  ضبلا  فلَغلا  درط  ف 1301  اماع .) نع  هتباتك  مأو   لمعلا  1303 
هتموكح لمعتسو  ارفاظ ، ةسرولف  دوّسلا ، معز  انود ، وسروك  لخد  سّدقلا » عيمج   » دع موي  ْنلو  

، انيسالام كرملا  ةداقو  .ضبلا و 1302 ، عو ن  ةساّسحلا  زارملا  ظومو  ناوقلا  يغت  ع 
راهنالا تداق إ  لا  ةكرعملا  ەذهو   ضبلا ، نم  اهوعناو  لاڤاّس  ةعلق  اتسْپ ع  دوّسلا   وتسا 

.بزحلا اذهل  ّاهنلا 



[←291]
.سولا عبصإلاو  ةاّسلا  ماهبإلا ب  جارخو  دلا  عباصأ  ثب  ت 

ُ
مَسر ةئيذ  ةمالع 



[←292]
.دشلا اذه  نم  ةع  ةعاّرلا  ةدوشألا  نم  نم 46 إ 72  تابألا  ناد  هل  سّرك  يذلا  ويناا  دصق 



[←293]
.فحاوّزلاو تااغلا  ةلفاح  اناسوت  ةقطنم   امّرام 



[←294]
نام اهعضوو   اناسإ  نم  اهب  ءاج  دق  لقره  نا  لا  ناثلا  بّره  ّصلو ، ّنت  ةّنانويلا  طاسألا  سوا  
ّنلو .اهراثآ  شّوش  ّح  ءارولا  ّسلا إ  اهجو ع  اهلذ  نم  اهّرج  سوا  نا  .ونينڤألا  لج  تحت  نمآ 

.سوا لتقو  اهيلع  لقره ع 



[←295]
.وألا علا  تاّلا  هّقلت  دع  تام  نأ 

ّ
ه دصق 



[←296]
.ةلاتلا تابألا  مهركذ   دس  ّيسرولف ، صوصل  ةثالث  حاشأ   



[←297]
نئازخلا داتعاو ق  ةّصوصللا  افورعم  نا  دوّسلا ، فلَغلا  مّعت  تنا  لا  انود  لآ  ةْأ  نم  ناش 

ْ
اف

.ةّددحلا



[←298]
وهو .ةضار  لْثم  ةقلا  سرام  نا  هنمز ، فورعم   ّصل  ةقومرم ، ةّسرولف  ةلئاع  نم  سلنورب : ود  ولنأ 

.انود افْنيا  ركذلا  فنآلا  هقفر  وه  مادقأ  ةّتس  يذ  حبش  انه  جم » »



[←299]
رخآلا ّصللا  عقاولا  ىرخأ    فأ  انود ) وزووب  نا  امّر   ) وزووب جم » « ـ ف نارخآلا ، ناصللا  انه  خسمُ 

.رالا اهصوصلو  ةسرولف  ءالن  نم  انا  امهالو  .نالاڤا  يد  وكسشنارف 



[←300]
.ةّلا عبطلا  دصق 



[←301]
امهّضعت سويدسانو ، سولباس  امه  نوتا ، دنج  نم  نثال  ةّئاجعلا  ةاهّنلا  الاسراف »  » سوناول  يوري 

ّي نأ 
ّ

ه ذلا ،
ّ

ا سمحّتلا  نم  عن  ناد ،  حّ  هل  يذلاو  عطقملا  اذه  .ةروّسلا و  ءارحصلا  ناعفأ  
.اهتالّوحت فصوو  تانئالا  خسم  ّنف  ةّنتّلا   ةّكساللا  طاسأ  نم  امهالو  سويدڤوأو ، سوناول 



[←302]
دّصلا ةهلإ  ةعات  ازوترأ ، ةّروحلا  لّوحتت  .فأ  ح  إ  ةيط ، سّسؤم  سومدق ، لّوحتي  سويدڤوأ ، ىدل 

.سويفلأ ةقحالم  نم  اه  عبي  إ  اناد ،



[←303]
.جَعلا ااصمو  قالخألا  ثمد  نا  ةسرولف ، لِِغ  نم  وتاناش ، وشوي 



[←304]
تقحلو رخألا ،)» انه ب«ـ ناد  ەوعد  يذلا   ) نالاڤا وكسشارف  اهناس  لتق  ونرألا ، يداو  ةعلق    

.ڤاغ ءا  انه  نمو  ةماد ، ماقتنا  لاعفأ  كلذ 



[←305]
.مهيلع ةضورفملا  محلا  ةعبط  نم  اهيلاهأ  رّمذت  املاطو  ةسرولفل  ارادإ  ةعات  ةغص  ةنيدم  وتاري  تنا 



[←306]
.ضوعلا جخو  باّذلا  تخ  ءاسملا  و  سمّشلا ، وه  نولا  لعشم  .ءاسملا  فص 



[←307]
خألا مهنعلف  الإ ، ّنلا  نم  ناصلا  نم  دشح  رخس  فك  ( 2 ، 4 مدقلا ،» دهعلا  « )» كولملا  » رفس يوري 

.مهنم عرأو  نثا  نالأو  باغلا  نم  ناجرخ  ّبد  اذو 



[←308]
اقرحأف رخآلا ، امهدحأ  لتقو  شرعلا  هتفالخ   اعزانت ع  ةيط ، كلم  بدوأ  انبا  امه  سسنيلوبو  سلويتإ 

رارمتسا ةروطسإلا إ  حَمس  امهب  نيداّضتم  ناسل  ْتّعش   راّنلا  ّنلو  بطحلا  نم  ةدحاو  ةموك  ع 
.امهتوادع



[←309]
انذخأ دقو  ةّسذوألا  : » هل ةسّركملا  سوموه  ةمحلم  ناونع  انه  نمو  سويسذوأ ، ةّنانويلا  همسا  سلوع :
ااتيإ كلم  وه  نا  ىرخأ .) ةّصخش  ءىراقلا  ّركف  ةّنتّلا ح ال  نم  ثأتب  ةّعلا  عئاّشلا   همسا  انه 

.ةثك عادخو  فنع  لامعأ  ةداورط  برح  اماقو   سوغرأ  كلم  دمويد  عم  فلاحت  دقو 



[←310]
.اهلاطأ ّمهأ  دحأ  نوكسو  ةداورط ، برح  ةكراشملا   لخأ ع  اّثح  نم  امه  دمويدو  سلوع  نا 



[←311]
ضَرعتي نأ  نم  هتشخو  سلوعو  ناد  ەذه ب  ويلجرڤ  ةطاسول  ةددع  تالوأت  حاّلاو  داّقنلا  حط 

ةّلاطألا نوّدع  اونا  قغإلا  ّنأ  نانثا : نالوأت  اهّمهأ  نمو  .دمويدو  سلوع  َّيقغإلا  ءاردزال  ناد  ّاطإلا 
نمو .ةفورعملا  برحلا  مهيلع  مه  اوّنش  نيذلا  ّيداورطلاو  نإ 

ْ
سا لس  نالطلا  نوري   ام  ةّب ، ةغل 

.نادو سلوع ) قلاخ »  )» سوموه ّبطلا ب  طسولا  وه  ويلجرڤف  ىرخأ ، ةحان 



[←312]
اذه نم  اقالطناو  .ةداورط  برح  ءاهتنا  دع  ٍماع  ةلط  قالا  هلاجرو  سلوع  توآ  لا  ةرحاّسلا  س  

ةّدحتم ةروص  رفّسلا  هفانئسا  فصو  سوموه ، دنع  ةفورعملا  كلت  ةاهن غ  سلوعل  ناد  حنم  تبلا 
، سويدڤوأل تالّوحتلا »  » درت  سورام )  ) سلوع قافر  دحأل  ةراع  نم  هل  اذه  وتس  وهو  .ىس  ام 

ةفاض ّعملا   قيفّرلا  دقو   .ًءاط  اخويش  اوراص  دق  اوناو  رفّسلا ، فانئسال  مهاعد  سلوع  ّنأ  اهدافم 
(. سلوعل ةددجلا  ةلحّرلا  ەذه  اهتراثأ  لا  تاءارقلا  فلتخمل  اضرع  ّيدقنلا  لخدملا  رظنأ    ) س



[←313]
لمحت تق  لا  الاطإ ، بونج  ةنيدملا   ەذه  اتياغ ع  هتعضرم  مسا  ةذانإلا )»  » لط  ) نإ

ْ
سا قلطأ 

.اهمسا



[←314]
لا ةّناسإلا  ةرماغملا  موخت  امهب إ  ش  نيدومع  قراط  لج  قيضم  دنع  ماقأ  دق  لقره  ّنأ  طاسألا  يورت 

.دحأ اهزواجتي  ّأ  ي 



[←315]
نم سلوع  نكمتي  مل  نادل ، افالخو  .رهطملا  عقوم  ەدنع  حيسملا  ّددح  يذلا  ّرألا  سودرفلا  لج  وه 

.ەدحو لقعلا  اعّردتم  ءاج  هنألو  اثو  نا  نأل 
ّ

ه هاردإ 



[←316]
.هللا دصق 



[←317]
ەءادعأ هف  قرحُل  ندعملا  نم  اروث  ةلقص ، ةغاط  سوليل ، عنص  دق  سرالاف  ّنأ  ةمدقلا  اجولوثيملا  درو  

، سدنهملا راّمنس  رذنملا  نب  نامعّنلا  لعف  امو  .روّثلا  راوخ  نأ 
ّ

ه هنم  ملأتملا  مهخا  جخ  ّح  ءاحأ  مهو 
.هفوج قحت   امف  ّدعملا  روّثلا  لخاد  نم  اهراوخ »  » قلطت ةّحض  لّوأ  سرالاف  نم  سولي  لعج  دقف 

، ەاوس لق  هف  ّدعملا  روّثلا  مّمصم  قَرحُ  ْنأ  لدعلا  نم  ّنأ  عت  لدعلا » نم  اذه  ناو  : » ةضعملا ةلمجلاو 
ءادوّسلا تاعاخالا  جئاتن  ّدترت  ْنأ  لدعلا  نم  ّنأ  ةّرو ،  ةوسق  نم  اهيف  ام  ّل  ناد ، ةعانق  جتت  انهف 

.مهسفنأ اهيعناص  ع 



[←318]
ةراضحلا دهم  وهو  كتاردألا ، ّلطو ع  اناسوت  ةقطنم  مخاتي  يذلا  الاطإ  نم  بناجلا  اذه  انامور  

.ةّناموّرلا



[←319]
.ّاطإ ْيأ  ّيتال ،



[←320]
ةعقاولا ع اڤش  ّح  ّدتم  مهذوفن  ناو  ا ، مهراعش  نا  نم 1270 . اقالطنا  انيڤار  اتنلوي  لآ  َمح 

.كتاردألا



[←321]
نم اشج  ولفتنوم  اد  ودغ  اهدنع  مزه  دقو  انڤار ، برغ  ّونج  ةعقاولا  روف ، ضرألا  ەذهب  دصق 

مهراعش الدروأ ، لآ  مه  روف  باحصأ  ناو  اهيلع  1282 . ءالسالل  عباّرلا  ناترام  االا  هلسرأ  ّيسرفلا 
.خأ دسأ 



[←322]
.اتْسَالام لآ  ةعلق  ويكوڤ  



[←323]
.ونيْسَالام هنباو  اتْسَالام  ددجلاو  زوجعلا  َساورّدلا  دصقو  مخض ، ةسارح  بل  ساورّدلا 



[←324]
.اتْسَالام نم  رمأ  ق 

ُ
َلت يمر ، لِِغلا   معز 



[←325]
يمر سانلا   محل  ناشهني  يأ 



[←326]
.ةّضف ةّفلخ  ادسأ ع  رّوص  ەراعش  نا  انانزوس ، اد  اغا  ودرانيغرام  وه 



[←327]
.روكذملا رهّنلا  عقتو ع  الاطإ ، ّامش  انش   ةنيدم   



[←328]
« لْح  » ةدرفم روضح  ةدرفملا  ءىراقلا   ظحالو  لاحلا ،» لماح   » يأ ) cordigliero« ّدرلا  » بهاّرلا

.فّشقتو دهز  نع  لاحلا  نوقطنمتي  اونا  ذإ 
ْ

وكسشنارف ، سّدقلا  ةّعمج  ءاضعأ  ّسي  نا  اذكه  (: corda
ّمث فلَغلا  ةددع ع  تاراصتنا  زرحأ  يذلا  روهشملا  لِِغلا  معز  ولفتوم ، اد  ودغ  وه  انه  ملتملاو 

ةروكذملا  1296. ةّيدلا  ةّعمجلا  طرخناو   ةسنلا  عم  حلاصتف  بزحلا  ەدرط 



[←329]
.نماّثلا وشافنوب  االا  دصق 



[←330]
(. ةلاّتلا اوحلا  رظنأ   ) انولوك لآ  ّدض  هعا  انه إ  ةراشإلاو  .ّيوبالا  ملاعلا  بلق  يأ   امور ،  ّ عقت 



[←331]
.اهركذ قبس  وكسشنارف ، سّدقلا  ةّعمج  ءاضعأ  ني 

ّ
ر اهب  لا  لاحلا  ةراشإ إ 



[←332]
انه نمو  .صَلا  نم  هفشل  ( 335-314  ) لّوألا وسڤلس  االا  لعفلا  مدقتسا  دق  طنطسق  روطامالا  نا 

ادام ةطنب ، لاقتنالاو إ  امور ،)  ) ةّناموّرلا ةّروطامالا  زكرم  نع  روكذملا  االل  هلزانت  ةروطسأ  تأش 
.ةّنمز ةطلس  ةسنلا 



[←333]
ةّنمزلا نماّثلا  وشافنوب  تاحومط  مامأ  اقئاع  لش  نا  يذلا  مخّضلا  مهقدنف  ثح  انولوك ، لآ  ةعلق   

.ةّداملاو



[←334]
.مهتعلق مده  هلإ  اونأمطا  اّملف  نمألا  انولوك  لآ  لعفلا  االا  دعو 



[←335]
نا نأل 

ّ
ه محجلا  نان  نم  هتيامحل  ّبه  سّدقلا ، يأ  نأ ،

ّ
ه ملتملا  معزي  ّسألا ، وكسشارف  سّدقلا  وه 

«. ةّلدرلا  » هتّيعمج اوضع  



[←336]
ةسّركملا ةدوشألا  ەذه  ناد   فص  مالآ ، نم  ەآر  اّمع  بعّتلا  ةلاحتسا  لوقلاو  عّجفتلا  نم  عطاقم  دع 
تابألا فذح  َلد  اهماهبإ ، انررطضا إ  ةّساسأ  ةّمالسإ  ةّصخش  ەاّقلتت  يذلا  َباذعلا  قاقّشلا  ِدحُمل 

(. فذحلا اذهب  هماق  ةهاّلا إ  لما  هتراشإ  عم   ) نامثع نسح  روتكدلا  بلا  انفلس  لعف  ام  اهلما 
اهيف تفتلتو  ضارعأ »  » نم ه  ام   بهذت إ  ةءارق  تابألا  ەذه  ةءارق  ةرو  ءىراقلا إ  ەانا  سو 

اذه اهتالثمو   ةّصخشلا  ەذه  لالحإ  عفدت إ  لا  ةّباحالا  ةَبهذملا  ةّفلخلا  ضقن : نَراّت  إ 
انتوفال ام  .ةناث  ةهج  نم  همامأ  ذعملا 

َّ
ب اذه  ەاقل  امل  هعّجفتو  ةضاّفلا  ناد  ةفطاعو  ةهج ، نم  عضوملا 

نباو انس  نباو  ّوّيألا  نيّدلا  حالص  نم   
ً

باذعلا ) ةقطنم  جراخ  يأ   ) سباملا ّلحأ   دق  ناد  ّنأ  كذّتلا 
(. ةعاّرلا ةدوشألا  محجلا ،»  » رظنأ  ) دشر



[←337]
(. ان ةلم  موقت  تنا  ثح   ) الاطإ نم  ةّنجلا  ةقطنملا  لما  انه  الويأ  لّثمت 



[←338]
تماق لا  كلت  ةلطلا  برحلا  دوصقملاو  نإ 

ْ
.سا نم  نورّدحتم  نخألا  ّنأل  نامورلا ، ّيداورطلا  دصق 

نم ةنجاطرق  لهأ  نكم  ام  ناموّرلا  نم  تقلا  ددع  اهيف  غل  لاو  ةّنجاطرقو ، امور  .م.ق ب  ب 224 و146 
انه ناد  دهشسو  .ءادعألا  فوفص  تقلا   عباصأ  نم  ةعنملا  ذلا 

ّ
به متاوخ  نم  ةلاع  ةلت  اوعنص  ْنأ 

(. .م  17 .م -  .ق   67  ) سويڤل اموّرلا  خّرؤملا 



[←339]
نم ةددع  دوقعل  ان  ةلم  رطسو ع  الاطإ  هئاّقشأ   قحتلا  ّيدنمروّنلا ، لڤتوه  ود  دكنات  نبا  وه 

.ع يداحلا  نرقلا 



[←340]
هف ق 

ُ
َلت يذلاو  هنم ، بقلا  وتنڤنب  هنب و  طلخ  ناد  ّلعلو  ةكرعم ، ال  هنع  ختلا  ّمت  ّتاسا  عقوم 

ظافتحالا ةّسرفلا ) وجنآ  ةنيدم  ةس إ   ) ّنآلا لّوألا  لراشل  حمس  اّمم  هلاجرو  ( 1266 -1231  ) دفنام
.ةلقص شرع 



[←341]
.دفنام نبا  ناداّروك ، اهيف  رحُد  الاطإ  ّونج  ةعلق  



[←342]
لراش دعاس  هتدوع  ىدل  ّمث  ةّيلصلا ، هتالمح  اسرف   كلم  عساّتلا  سل  َبحص  يلاڤ ، يد  ودرالأ  وه 

(. ەركذ قبس   ) ناداّروك راصتنالا ع  ّنآلا   لّوألا 



[←343]
هَطخ إ وعد   حارو  ّيلوسّرلا ،» ناهّرلا   » ةعامج سأر  هسفن ع  دجو  نروت ، ونشلود  ارف  َوه 

ارف مصتعاف  ةّيلص ، ةلمح  ەّدض  سماخلا  وتنمل )  ) نومل االا  مظن  .ءاسّلل  َح  لمالا ، ماسقالا 
ةبلا إ جلّثلا  طوقس  مساوم  ءانثأ  تانمّتلا   باغ  ەّرطضا  ّمث  ولبازت  1305 ، لج  ونشلود  

.االل مالسسالا 



[←344]
ءانحّشلا ب ةراثإ  هتقو   ةاحس  م  ناو  انامورو  انولوب  شاع ب  نأ 

ّ
ه ىوس  هنع ، ائش  فرعن  دان  ال 

.انولوب لهأ 



[←345]
.ادرامل ةقطنم  ه  دوصقملا 



[←346]
، ةقاّسلا ةدوشألا  رظنأ   ) ونيسالام امهاعد  .وناف  نم  نالن  ونايلا ، اد  وللوجنأو  وسا  لد  ودغ  امه 

.سك رحلا   امهب إ  رو  امهب  ردغ  كانهو  رواشلل  الوتا  إ  تابألا 48-46 )



[←347]
.يمرو وراي  ب  كتاردألا ، ّلطت ع 



[←348]
.مهنم ةنصارقلا  ٍةّصاخو  ّيقغإلا ، دصق 



[←349]
برحلا ع نالعو  نوكوّرلا  رهن  روبع  زّفحف ق ع  امور  نم  درُط  يذلا  بعّشلا ، بطخ  نوروك ، وه 

.ةّلهألا برحلا  ران  تلعشأ  ةحصّنلا  ەذه  ّنأ  ّإ  ّنلا ، زرحأ  نأ 
ّ

ه عمو  .ةّروهمجلا 



[←350]
نع خت  نا  يذلا  نووملدووب  لتق  يدمأ ع  لآ  مدقأ  هحئاصن ، نم  ثعاب  .مال  يد  اسوم  وه 

ةنتفلا  نان  لاعتشال  سئرلا  بّسلا  لتقملا  اذه  ُتعاو  حصفلا  1215 ، موي  اذه   ثدح  .مهتانب  ىدحإ 
«. لِِغلا و« فلَغلا »  » برحلا ب ماقو  ةسرولف 



[←351]
نم اّثلا  فصّنلا  شاع   روداولا ، نم  فورعم  رعاش  ةّسرفلا ، روغب  نم  روفتوه ، ود  نروب  ود  نارترب 

يه عقوأ ب  نأ 
ّ

ه ىورُي  ةّماعلا .» ةحاصف  و«  ةدأملا »  » هباتك ناد   هلع  يرطُ  .ع  اّثلا  نرقلا 
.ثلاّثلا يه  هنباو  الجنإ  كلم  اّثلا 



[←352]
«، اّثلا كولملا  رفس   » رظنأ  ) مولاشأ هنبا  ةنيغضلا ع  خألا  بلق  مأ   دواد ، راشسم  وه  لفوتيخأ 

.(17-15



[←353]
ةقلحلا ەذه  نم  خألا  قدنخلا  ةراز  نادو ، وه  امهيلع ، لازي  ام  نأو 

ّ
ه رهظلا  زواجت  تقولا  ّنأ  ويلجرڤ  دصق 

تاقلح ةرال  دحاو  موي  ىوس  امهيدل  داع  ام  نأ 
ّ

ه ءىراقلا  ّفشسو  .ةعساّتلا  ةقلحلا  لما  اهدعو  ةنماّثلا ،
.عسّلا محجلا 



[←354]
.هسفن وه  لتغا  ّمث  ٍةناخ  نع  جر 

ً
ق 

َ
َلت ناد ، ّمع أ  نبا  اذه  ول  لد  يج  نا 



[←355]
.ەركذ قبس  نروب ، ود  نارترب  روداولا  رعاش  وه  اهمسا ، ّسي  يذلا  اهبحاص ، ناو  روفتوه ، ةعلق   



[←356]
اوزغم ناد  دهع  يداولا   اذه  نا  ايدراسو ، اّمرام  امو   .اناك  رهن  تاّصم  عق ب  اناسوت ، ٍداو  

.ارالملا



[←357]
ناملا ةّروح  نم  ًةغ  نوعاطلا  يج ، ةقشع  نونوي ، اهل  تلسرأ  انثأ ، برق  عقت  ةغص  ةرج  انيجإ 

.لامِن ةئيه  نوعاّطلا ع  اهاتوم  يج  َثع  فك  سويدڤوأ  ىدل  أرقتو  .انيجإ 



[←358]
اد وتلأ  نم  ام 

ً
ًةّرم  ّبإ  .دوقّنلا  فتو  ءامخلا  سرام  نا  لا .» « ـ بَّقلُ ب ناو  ّيرألا ، ونيلوفغ  وه 

ّيرألا َثع  انيس ، فقسأ  ناو  ّبتلا ، خألا  وبأ  رمألا  فشا  اّملف  .ناّطلا  هملع  ْنأ  ەاإ  ادعاو  انيس 
.ع ثلاّثلا  نرقلا  رخاوأ  اذه   ثدح  .ةقرحملا  إ 



[←359]
يد اڤوج  يد  اسا  اّمأ  .اقح  تاءانثسا  تنا  ام  تاءانثسا  ةلسلس  ةخّسلا ، لس  ع  انه ، ناد  حتتف 

هققش ناو  .ءانعر  ةروص  هتالتمم  عيمج  ريذب  فرعو  انولوب ب 1276 و1286 ، ةدمع  ناف  يبملاس ،
ةخس ءىراقلا  ظحالو  .هوافألا  لفنرقلا ب  لامعتسا  ةضوم  انيس  يوم  عاشأ ب  نَم  لّوأ  وه  الوقن 

وه دوصقملا  راذلاف  راذلا ،» اذه  لْثم  اهيف  ومني  لا  ةقدحلا  : » ةسانملا نم  وتسملا  همال  ذعملا  
َّ

ب
.اهسفن انيس  ةنيدم  ةدوصقملا   ةقدحلاو  ءالؤه ، لاثمأ 



[←360]
هتالتمم ع هفالتب  اضأ  وه  فرُعو  انيس ، َبرق  ٍتااغو  امورك  كلتمو  ةوم  ةأ  نم  وناشاد  اشا  نا 

.هئاقدصأ عم  فصقلاو  وهللا  ةاح 



[←361]
ءاحنأو انيس  ةّرادإ   فئاظو  لغش  روهبملا :»  » يأ وتالاألا » « ـ بَّقلُ ب نا  يالوف ، يد  ويمولترا  وه 

.خذلل اهتاح  ْتدصر  ءاثألا  نم  ةعومجم  نمض  ناو  ثلاّثلا ع ، نرقلا  رخاوأ  اناسوت   نم  ةددع 



[←362]
فِّمو روتارالا  مسر  اعرا   ناو  ةسارّدلا ، ناد   لمز  نا  ةسرولف  نم  نطاوم  حبش  نوك  ْنأ  حّجري 

َقرحأ  1293. .نداعم 



[←363]
دق يج  نا  .ةّنانويلا  اجولوثيملا  ةلداتملا   تاماقتنالا  نم  ةلسلس  ركذتن  ْنأ  ةلاّتلا ي  عطاقملا  مهفل 

هل تّسو  هل  هيط  بعش  نونوي ع  تضغف  .ةيط  كولم  لّوأ  سومدق  ةنبا  هلمس ، عم  نونوي  ناخ 
، سوكل اهنم  هنبا  لتق  هتلعجو  ونيإ  هتجوز  ساماتأ ع  كلملا  بضغ  تراثأ  نأ 

ّ
اه اهنم  ةددع ، تالب 

.ستسلم اّثلا  امهنبا  اهعمو  ءاملا  اهسفنب إ  تقلأ  ْنأ  ونيإ  ترحتناف 



[←364]
تفشاو ةداورط  طوقس  دع  ةلوتقم  سلوي  اهتبا  تأرو  ألا  ةناهم  تفرع  ةداورط ، كلم  ماي  ةلمرأ   

.اهباوص تدقفف  سوردلوي ، اهنبا  ةّثج 



[←365]
.ةقاّسلا ةدوشألا  رِخآ  ەركذ   قبس  سرّدلا ، ماّأ  نادل   لمتحم  لمز  حبش 



[←366]
.هبأ ثرإ  لما  هل  لعجت  ةّصو  وزووب  نومس  حلاصل  فّز  ّرولف  نطاوم  نالاڤا ، يد  كسا  اج  وه 



[←367]
(. سويدڤوأ ەركذ   ) سنودأ هنم  ْتدلوو  اهّمأ  باغ  اهيبأ   عم  مثإلا  تكترا  صق ، كلم  سانس  ةنبإ 



[←368]
وتملا

ّ
كالمأ  نم  اسرف  هسفنل  عطتقاف  ةفئاّزلا ، هبأ  ةّصو  وزووب  نومسل  رّرح  .ركذلا  فنآلا  كسا  اج  وه 

ءاج ّمث  هبأ ، توم  نع  نالعإلا  مدع  اذه  نومس  حصن  هتلح   تلّثمتو  عيطقلا .» ةلم   » دت تنا 
قطلا عطاق  دفح  انود ، وزووب  وه  تملا  بألاو  .ةفئاّزلا  ةّصولا  مأو  بألا  باث  اركنتم   كسا 

«. محجلا  » نم نعلاو  ةسماخلا  ةدوشألا  ەركذ   دري  يذلاو  هسفن  مسإلا  لماحلا 



[←369]
.داتعملا نم  ءرملا أ  نط  لعج  فورعم  ضرم 



[←370]
لآ نم  عفد  ّهذلا ) نرولفلا   ) ةسرولف ةلمع  فّز  امتحا ،

ً
ّيلجنإ  لصأ  نم  الغنأ ، يد  ومادأ  ملعملا 

قرحأف  1281. يدغ ،



[←371]
.ونرألا نم  عألا  يداولا  وه 



[←372]
.دوقنلا فت  ذعملا إ 

َّ
ب اوعفد  نيذلا  يدغ  لآ  ةعلق 



[←373]
.نادمعملا اّنحويل  امسر  ەافق  و  ةسرولف ) راعش   ) قبنّزلا مسر  ههجو  لمح   نرولفلا  نا 



[←374]
ودغ  ) ركذ نيذلا  ةثالثلاو  .انيمور  هسفن   مسالا  لمح  رخآ  عبن  ومادأ إ  ش  دقو  انيس ، عبن  

.مهركذ قبس  يدغ ، لآ  مه  وفلونيغأ ) امهققشو  ردنكسأو 



[←375]
.هنجس تّسو  طا 

ً
تاو 

ّ
هتمه فسوي  ءارغإ  تلواح  لا  رافطوب  ةجوز 



[←376]
راحملا نم  ةخن  يوح  نا  يذلا  مخّضلا  ّشخلا  ناصحلا  لاخدب  حامّسلا  ةداورط  لهأ  عنقأ  نَم  وه 

.قغإلا



[←377]
.هف ههجو  لّمأتي  سجرن  نا  يذلا  قارقّرلا  عبّنلا  سجرن  ةآرم  دوصقملا 



[←378]
دّرجم وه  هثدحأ  يذلا  حجلا  ءافشإ  ارداق ع  نا  سويلي  هبأ  نع  لخأ  هثرو  يذلا  حمّرلا  ّنإ  ةروطسألا  لوقت 

.ةاصإلا دع  هلع  ەرمت 



[←379]
راهني هلعجف هللا  ءامّسلا ، حطاني  جب  ءانب  رمأ  يذلا  لا  كلم  ةروطسألا ، وه ،  دورمنو  .قالمعلا  دورمن  قوب 

لا نا  امَدع  ةدّدعتملا  تاغللا  تدلوف  ەاوس ، مهف  ادحأ ال  ّلعجو  مهنسلأ  للَ  ْنأ  لا  لهأ  بقاعو 
.دحاو ناسل  نوبطاختي 



[←380]
.ملسملا نم  شج  عم  نالور  اهدوق  نا  ناملراشل  تاّوق  اهيف  تكشا  وڤسور  778 ، ةعقوم  ةراشإ إ 

يذلا ناملراش  ادجنسم  قوبلا  ّخفن   مازهنالا  كشوت ع  هتاّوق و  نالور إ  ىأر  اّمل  نإ 
ّ

ه ةروطسألا  لوقتو 
نالور ةهجاوم  رّوصت  لا  ةّسرفلا  ةّبعشلا  ةمحلملا  كانهو   ) لامأ ةنامث  ةفاسم  هنع ع  دعي  نا 

«(. نالور ةنغأ  « ـ ةفورعملا ب ملسملل ،



[←381]
.ناد اهيلع  اهآر  لا  اهتأهب  مويلا  ظفتحت إ  لازت  ام  انيس  نم  ةق  ةنّصحم  ةغص  ةق 



[←382]
، ةهلآلا ّرقم  لوألا ، اومجاه  تاماقلا ، اونا ط  ةدرَملا .» « ـ اضأ ب نوَعدُو  ةروطسألا ، شوحو  مه 

(. ّيقغإلا ىدل  ىرخأ ـ  ةاتك  سوز »   - » سڤز  ) يج مَهقعصف 



[←383]
.ناتاڤلا لازي   ام  رنص ، ةرجشل  زنوُلا  نم  لاثمت 



[←384]
.ملاعلا لاجر  لوطأ  نوَّدعُ  عباّرلا ع  نرقلا  ادنلوه   اف   ناس  نا 



[←385]
نعو ةنامثو  نعو  ةعس  حواي ب  ام  لوّطلا  نم  دورمنل  نا  نأ 

ّ
ه ع  اّمم  .راتمأ  ةعس  نم  يأ أ 

.ام



[←386]
.نسلألل ّالا  طالتخالا  ًءاحإ  ةّعو  ةّع  فورح  تاوصأ  وي  دصق ، نع  موهفم  مال غ 



[←387]
.يج مامأ  قيلامعلا  أرجأ  نم  نا  ةمدقلا ، اجولوثيملا  رحلا   هلإ  نوتن  نبإ 



[←388]
، اخاسما مهأو  مهلوطأ  ناو  ءامّسلاو ، ضرألا  ماحتلا  نم  دلو  ةهلآلا ، اوراث ع  يذلا  قيلامعلا  دحأ  سوراب 

.ةّران َعش 
ً

قصو  اعرد ، سمخو  افس  سمخ  ارهاش  ماوّدلا  ناو ع  عارذ ، ةئامو  اسأر  نوسمخ  هل  ناف 



[←389]
(. لالغأ ال  انه  ملتي  ەارت  اذلو   ) ةهلآلا ّدض  برحلا  كراش   مل  يذلا  دحولا  نا  ضرألاو ، نوتن  نبإ  سوينأ :

.لعْنه ع  ّفألا ) ويش  فورعملا   ) ّويش ّاموّرلا  دئاقلا  تنا  ثح  اّمازت ، برق  ةراغم  شع   نا 
.هّمأ سمل  امل  هتّوق  دعتس  نأ 

ّ
ه ظحال  امدنع  هدب  ەاّإ  اقناخ  سوينأ  لقره  لتق  دقو 



[←390]
.وللجرڤ نم  ناد  هستقا  ةعساّتلا ، ةقلحلا  ةاهن  لش  يذلا  دمّجتملا  محجلا  رهن 



[←391]
.يج هَقعص  اثلاو  نولويأ  نم  مهس  امهَدحأ  قخا  ناقالمع ، نوفتو  سوتت 



[←392]
.مويلا هلع  وه  اّمم  اعافترا  ناد أ  ماّأ  نا   يذلاو  هّشلا  لئاملا  انولوب  جب 



[←393]
.لافطألا ةغل  ملتي  لازي  نَم ال  يأ 



[←394]
ْنأ ك  ناف  ةيط ، روس  ءانب  نويفمأ   َندعاس  دق  ةروطسألا  ّنكو   ماهلإلا ، تاّر  تادّسلا  ءالؤهب  دصق 

.ءانبلا مظتتو   اهتاذ  ءاقلت  نم  راجحألا  عهت  ّح  ەراثيق  فزع ع 



[←395]
.انوڤالس  ّ نا   امّر  قد ،

ّ
ة هنام  صخش  دحأ إ  لّصوتي  مل  لج 



[←396]
.هشورك ّد  انا  الاح  دُ  اناسوت  لج  



[←397]
لتق لِِغلا ، نم  اّثلاو  فلَغلا  بزح  نم  لّوألا  نا  انونام ، يد  وتلأ  تنولا  انبا  نويلانو ، ردنكسإ  امه 

.تالتمم فالخل ع  رخآلا  1286  امهدحأ 



[←398]
نم اهيف  بقاعُ  محجلا ، نم  ةعساّتلا  ةقلحلا  رِخآ  سوتشوك ،  وألا   ةقطنملا  لباق ، ةرئاد  وأ  انياق » »

.هخأ لتاق  لباق  مسا  اهتيمس  انه  نمو  مهــراقأو ، مهــوذ  ّقح  اومرجأ 



[←399]
شرعلا ءالسالا ع  دارأ  ةريدتسملا ،» ةدئاملا   » صصق روترآ   كلملل  ّلا  نبالا غ  دردروم ، دصق 

ماسحلا ّنإ  ملتملا  لوق  انه  نمو  ەدسج ، قخاو  هحرج  سمّشلا إ  نم  عاعش  ذفنو  فّسلا  ەوبأ  هف 
.هلظ ءارو  ام  مسجلا إ  قخا 



[←400]
فلَغلا نم  نم  ناو  هّمع  ءانبأ  َدحأ  ةلغ 

ً
لتق  اتس ، ضبلا   فلَغلا  نم  ييلشنا ، يد  اڤ 

ّ
بقل  وه 

.دوّسلا



[←401]
.مِدعأو اغص ، ناو  هخأ  نبا  ةلغ 

ً
لتق  ّرولف 



[←402]
.امهنب حلاصملا  فالتخال ع  ونتروأ ، هئاقأ ، دحأ  لتق  دق  نا  ونرادلاڤ ، لِِغلا   نم 



[←403]
.ّيسرولفلا دوّسلا  ضبلا إ  ةعلق  ملس  1302  ّاس  نئاخ  يزتا ، يد  ونيلرا  وه 

.ونيلرا هلعفس  ام  ساقلا إ  انّيه  ودس  نوشيما )  ) ملتملا بنذ  ّنأ  انه  ةئتلا  دوصقملاو 

 



[←404]
لولأ 1260. نم  اّثلا  انيس   لِِغ  مامأ  نوّيسرولفلا  فلَغلا  اهَب  لا ُم  ةهشلا  ةمهلا 



[←405]
اهمسا ّدمتسو  .مهــح  وأ  مهنطو  ئاخ  ةقاعمل  ةصّصخم  سوتشوك ، نم  ةناّثلا  ةقطنملا  ارونينألا »  »

(. مويدالالا  ) انثأ َلاثمت  دمويدو  سلوع  َّيقغإلا  ملس  يذلا  ّيداورطلا  رونينأ : نم 



[←406]
.مهتمع فعضأ  اّمم  مهئاول  لماح  َد  َعطق  ذإ 

ْ
رباتنوم ، فلَغلا   ةهب  هتناخ  تّس  اأ : اوب د 



[←407]
.لِِغلا ةناخ  مهّتم  رخألا  وهو  اڤ ، ود  اد  وزورب  وهو  ه ، نا و  نَم  انه  اوب  نيدُ 



[←408]
لّوألا لراش  ّرفلا  تاّوقل  رورملا  حمس  هلعج  لاملا  نم  اغلم  ملس  1265  دق  ذلا 

ّ
رك فنآلا  وزووب  نا 

.ةلقص ءالسالل ع  هنبا  عو  خألا  تنسو ع  دفنام ، ةهباجمل  ذلا 
ّ

ةها ّنآلا 



[←409]
فلَغلا همدعأ  اناسوت ، عباّرلا   ردنكسإ  االا  بودنم  نا  اڤ ، ا  نم  نطاوم  اكب : يد  وروات 

.نيدورطملا لِِغلا  عم  نواعّتلا  تا 
ّ

هماه دع  نوّيسرولفلا 



[←410]
ةسائر ءالسالا ع  ةلواحم  امهّتم  مدعأ  1266  ةسرولف ، لِِغلا   بزح  نم  يينادلوس : يد  اج 

.ةنتفلا ءانثأ  هح   ةحلصم  عم  ّداضتلا  ةموكحلا 



[←411]
يزامازت ولدلات  اّمأ  .وڤسور  ةكرعم  خألا   ةناخ  لمع ع  وهو  نالور » ةنغأ   » ەرّوصت ناغ :

ْ
نول

.انولوب فلَغل  هتيدم  باوبأ  لللا  حتف   انياف  نم  نطاومف 



[←412]
ْنأ بلطو  هلتق  نم  نكمت  هّنلو  طخ  حج  سوييلانيم  هاصأ  ةيط ، اوفحز ع  نيذلا  ةعّسلا  كولملا  دحأ 

.ەراعس ةروس  هشهني   عف  هسأر  هلإ  لَمحُ 



[←413]
كالمألا  ضع  هلإ  تلآ  .لِِغلا  ةمتنم إ  ةأ  نم  اسدراغّد ، ونيلوغوأ  وه  ونيلوغوأ : ةدمعلا 

نم درُطف  ةي  1275 . ةطلّسلا   اولوتسا ع  امدنع  فلَغلا  حلاصل  ءافخلا  ەرهص   عم  لمعو  ايد ،
ضعلو ّيسرولفلل  لزانتف  ةنيدملل ، ةدمع  حبصأ  .ّيسرولف  ةدعاسم  اّتلا  ماعلا  اهيلإ   داع  ّمث  ةنيدملا 

مهدوق نفاظ  اوداع  لِِغلا  ّنلو  .ةونج  لهأ  عم  مالس  تا 
ّ

ةّقاف ماربإ  حلفأو   عالقلا ، نم  ددع  نع  اول  لهأ 
َصُح  ردغ ،  نع  ونيلوغوأ  لاقتعا  ماق  1289  يذلا  ّييلا ، يدلاوأ  يجدور د  ةفقاسألا  سئر 
كلذ ثإ 

ْ
ر َصُحلا ع  ّسف  ماعط ، ال  ەدالوأو  وه  هكرت  سحلا  نم  ةددع  روهش  دعو  يدنالاوغ ، لآ  ةعلق 

«. عجلا جب  »



[←414]
عضوت صفق  و  ةَْحَملا »  » يأ ( la Mue ةّسرفلا : ) la Muda ناد  اهمدختسا  لا  ةّلاطإلا  ةمللا 

.سحّتلا وأ  خالسالا  ةف  نجاوّدلاو   روقّصلا  هف 



[←415]
اعوج  1289. تامو  زوّمت 1288  رهش  ونيلوغوأ   لقتعأ 



[←416]
.اولو ةي  عقو ب  ونالوج ،  - ناّسلا لج  وه 



[←417]
ةمجاهم وه ع  اهضّرحو  يدلاوأ  يجدور د  ةفقاسألا  سئرل  ةلاوم  تنا  ةي  لِِغ  نم  َأ  ثالث 

.ونيلوغوأ



[←418]
ّنإ لوق  مهضع  .حلا  نم  اراهنأ  حاّلا  ىدل  لاسأ  ضومغ  ملألا » نم  َردقأ  نا  عجلا   » ّنأ حــــّتلا  اذه   

هئانبأ ةوعدل  باجتسا  نإ 
ّ

ه لوق  رخآلا  ضعلاو  .ەرهق  ملألا ع  ردق  مل  امثيح  ونيلوغوأ  ةاهن  ّطخ  عجلا 
ةّوق ماقأ  ناد  ّنأو  دَّمعتم  انه  سللا  ّنأ  ّيدقنلا ) لخدملا  رظنأ   ) سخروب ىري  .اوتام  امدع  مهمحل  نم  لوانتف 

.تءارق وأ  لامتحا  دّدلا ب  اذه  ةدوشألا ع 



[←419]
.ةيل تعضاخ  كاذموي  اتناو  ونرألا ، ّبصم  نع  تدع  ناترج غ  انوغروغو  ااريا 



[←420]
هناهأ .ةسرولف  فلَغلا   ءامعز  دحأو  مهركذ ،) قبس  « ) ءادعّسلا ناهّرلا   » نم يدفنام : يد  ودفلأ  وه 

، خألا اأو  هخأ  نبا  اوحذو  همدخ  لخد  ةهافلا  راضحب  هتراشإ  ىدلو  ەق ، ءاشعلا   ەاعدف إ  هخأ ، نبا 
.رمّتلاو ّتلا  ةرملا إ  ةراشإلا  انه  نمو 



[←421]
ّلفلا نم  اهمسا ال  ّدمتسو  سوتشوك ، ةثلاّثلا   ةقطنملا  ةّسوملطلا )»   » وأ  ) سوملط ةرئاد 
احرأ لهس  ماح  سوملط  نم  حجرألا  ل ع  ّيدالملا ،) اّثلا  نرقلا   ) فورعملا ّانويلا  ّارغجلاو 

وأ مهداأ ،) ّمث  ةملو  ەدالوأو إ  ّاملا  ناعمس  اعد  « ) مدقلا دهعلا   » نم لّوألا  ّيباملا  رفس  روكذملاو  
نا يذلا  سوّييموي  همصخ  سأر  هلإ  لسرأ  ْنأ  ةلامتسا ق  لواح  نأ 

ّ
ه ىوري  يذلا  كلم م  سوملط  نم 

.هتفاض كاذموي  



[←422]
.ەدسج نع  هحور  لصفو  ناسإلا  ماّأ  طخ  عطق  يذلا  رَدقلا  ةنانويلا  اجولوثيملا  وه   سوورتأ 



[←423]
سماخلا قدنخلا  هيذعت   ل  يذلا   ) ناز لكم  ەامح  اعد  لِِغلا ، بزح  نم  ّيونج  نطاوم  ارود  انارب 

.هالمأ ءالسالل ع  هلتق  ّمث  ةخألا ) ةقلحلا  نم 



[←424]
دش  » دُ ةّسرفلا ، هتاوي  فقسأ  انوتروفل ، روهشم  دش  نم  ەراعتسا  دقو  ةنتّلا ، ناد  هعضو 

«. بلّصلا



[←425]
نوّيثولا نا  الاطإ ، ان   برق  ةدوجوم  لازت  ام  ةح  مسا  ةخألاو  ةمدقلا ، ونڤأ  كلم  وه  سد 

حنم ناد  ةذانإلا .»  » ويلجرڤ  اهعم  لماعت  وحّنلا  اذه  عو  .ةءوم  ام   طرفل  محجلا  لخدم  اهنوّدع 
ىدحإ همسا  ّس  ام  سلإل ،) لداعم  وهف  هناصعل هللا ، طقاّسلا  كالملا  وأ  ناطّشلا   ) فسولل اهلم  مسا 

اّمإ لَمحُف  فسولل ، لمجلا » هجولا   » نع قاّسلا  تبلا  ناد   مال  اّمأ  .اهركذ  قبس  دقو  محجلا  ندم 
فورعملا  نمف  ةمدقلا ، هتماسو  نم  ضعب  ظفتح  لازي  ام  نأ 

ّ
ه راتعا  وأ  ةثالث ،) سوؤر  هل   ) ةخّسلا ع 

.ةكئالملا لمجأ  نم  ع هللا ، ْنأ  لق  نا ، سلإ  ّنأ  ةّدحوتلا  تاروّصتلا 



[←426]
.ةّحسملا ثولاّثلل   ّلس  لاقم  ةثالّثلا  ەوجولا  ەذه 



[←427]
.سدقلا حوّرلا  وه  يذلا  لّوألا » ّبحلا  « ـ ّداضم ل ةهارلل ، زمر  انه  رمحألا 



[←428]
.نبإلا لّثمتي   يذلا  ّلا » ملِعلا   » ّداضم ةلاهجلا ، نازمري إ  رفصألاو  ضبألا 



[←429]
.ثولاّثلا ةلّثمتملا  أ  ةّهلإلا  ةردقلا  ضقن  زجعلا ، زمري إ  شاحألا  وأ  ّييثألا  ەوجو  ام   ناّدلا  نوللا 



[←430]
.سوتشوك ەام  دّمجت  لا  ثالّثلا  حاّلا   



[←431]
.مظعألا نئاخلا  وهف  اتلاو  حيسملا ، نئاخ 



[←432]
.ةّروطامالا ةطلّسلا  نئاخ  اتلاو  نئاخ ق ، وه  سوتورب 



[←433]
.ق ةناخ  هكراش   سوتورب ، قيدص  سويسا 



[←434]
نا مدقلا ،» دهعلا   » ەركذ  دري  لا ، كولم  دحأ  نأل 

ّ
ه وفشول )  ) ّاطإلا قطّنلا  فسول  مسا  بتأ  مل 

.محجلل الم  ناد  هنم  لعجو  ناطشلل ، ادسجت  ةّطسورقلا  ةّبدألا  لامعألا  هنم  تلعج  دقل  ّح  ارّ 



[←435]
ةعاّسلا اوح  يأ   احاص ، ةعساّتلاو  سمّشلا  قو  ةفاسملا ب  فصتنم  نا   تقولا  ّنأ  ع  اذه 

ةراز وحّنلا   اذه  اضمأ ع  دق  نانوك  ويلجڤو  ناد  ّنأ  سراّدلا  ضع  ىرو  .ةنماّثلا  وأ  فصّنلاو 
تّسلا 9 ءاسم  اهنم   ناجرخسو  ناسن 1300  سمخلا 7  ءاسم  اهالَصو  ةعاس ، عرأو  امث  محجلا 

.ناسن دحألا 10  َرجف  رهطملا  نالخدَسو  هنم ، ناسن 



[←436]
زج اعّزوم ع  نا  مخّضلا  همسج  ّنأ  ع  اّمم  فسول ، رو  عم  قفاوتتو  ضرألا ، زكرم  ةطقّنلا   ەذه 

.ضرألا



[←437]
(. ّونجلا  ) ةّوامّسلا ةرلا  فصن  يأ 



[←438]
.ضرألا يأ  بلا ، دماجلا  نعلا  وه  ألا  ساّيلا 



[←439]
.حيسملا دّسلا  وه  ةئيطخ » نود  شاعو  دلو   » يذلا لجّرلاو  .ملشروأ  يأ  



[←440]
.سوتشوك قطانم  رغصأ  ناد )  ةغل  ادويجلا »   )» اذوهي ةرئاد 



[←441]
تهف ّونجلا ، ةرلا  فصن  ةحان 

َ
ّبرلا ، هناصع  دع  ءامّسلا ، نم  طقس  دق  فسول  ّنإ  ةروطسألا  لوقت 

.ّامشلا ةرلا  فصن  قاثنالا   تدواعو  رحلا  حطس  تحت  توزناو  هنم  ةعاترم 
ً

ضرألا 



[←442]
دهعلا  » روكذم  ذلا »

ّ
با لع  .محجلا و« ةعساش  ّونجلا  ةرلا  فصن  ةّوه   وأ  ضَفخنم  عضوملا  اذه 

ادافت هاقلأو  فسول  ءامسأ  انه  ناد  عِّنُي  .ناطّشلا  نع  ةانك  وهو  توَل ،)»  » اضأ دُ  « ) مدقلا
.راركتلل



[←443]
.رهطملا اهااطخ   نم  ةلسغملا  حاورألا  ذق 

َ
ر محجلا  بلج إ  يذلا  يل ، رهن  وه  نا  امّر 



[←444]
امهجورخ ذنم  اراس  نأ 

ّ
امه ع  اذهف  حصفلا ، دحأ  رجف  نم  ةسماخلا  رهطملا   نالص إ  نارعاّشلا  نا  اّمل 

.ةعاس نعو  ىدحإ  ةلط  محجلا  نم 



[←445]
«. سودرفلا و« رهطملا »  » ادش كلذكو  محجلا ،»  » دش هماتخ  دج  موجّنلا »  » ةدرفم



[←446]
«. ّنغألا توّصلا  ةحاص   » اهمسا ع  ّحلملا ، رعّشلا  ماهلإ  ةّر   



[←447]
ّنهتخسمو إ ّنهترحدف  ءانغلا  ويلا   نيّدحت  سوي ، ّودقملا  كلملل  عسّلا  تانبلا  لصألا  ّنه  

.قعاقع



[←448]
ناد تب  لامج  نم  ضعب  كاسمإلا  ُتلواح  فاقلا ،» و« ءاّرلا »  » رتاوت لعتلاو ع  ةلاّشلا ، ەذهب 

رظنأ  ) سخروب ەتعا  يذلا  ( Dolce color d’orïental zaffiro)
لم فّصلا ،) وأ   ) فّسلا اضأ  دُ  يذلا  ّّلا ، توقالا  .هتاح  ەأرق   وأ  هَعمس  تب  لمجأ  لخدملا )

سخروب رظن  اد  
ً

بعتلا  لح  قّلا »  » ةدرفم دوجوو  قوّلا ، نول  نم  ء  هفف  ةفاّفش ، ةقرز  هنول إ 
.ّعضت وأ  جودزم  زاجم  مامأ  نوكنف  تّرم ، قوّلا  ع 



[←449]
.سمّشلا علط  لق  ةناّثلا  نا  تقولا  ّنأ  ع  اّمم  توحلا ، جب  اهرونب  رمغت  ةرهُّزلا )  ) سونيڤ



[←450]
(. سفّنلا ةّوقو  لدعلا  حورو  رذحلاو  لادتعالا   ) عــرألا ةّقالخألا  لئاضفلا  عــرألا إ  موجّنلا  زمرت 



[←451]
.م .ق  د ق  46  اهطوقس ع  رحتنا  يذلا  ةّروهمجلا  انمو  اموّرلا  ّاّسلا  نوتا ، سوكرام  وه 

.رهطملا لخدَمل  سراح  ةاثم  انه  ناد  هلعج 



[←452]
عم فّتن  وحّنلا  اذه  عو  ةحل ،»  » وأ رعَش »  » هلحتب إ بغرن  ملف  ضبألا ، ەرعش  نع  زاجم  انه  شّلا 

.ع نود  ّيزاجملاو  اهنم  ّقاولا  ءاّرقلا  كرد  لا  ناد  رَوص  عيمج 



[←453]
.تاب  



[←454]
ّف نأل 

ّ
ه ەراحتنا ، مغر  هّجني  اتلاو  رهطملا ، نوتا   ّلحُ  ناد  ّنأ  كلذ  .رحتنا  امدنع  ةاحلا  َضفر  نأ 

ّ
ه يأ 

.ةداّهشلل افدر  اتلاو  ةّساسو ، ةّقالخأ  ةّحل  لّسوتك  ەراحتنا 



[←455]
.دسجلا وه  بوّثلا  دوصقملا 



[←456]
ةناث

ً
نونا  اهجّوزت  خألا  ةافو  دعو  سويستروه ، هققش  نم  ْتجّوف  الصفنا  ّمث  نوتا ، ةجوز  اترام  تنا 

.اهنم بلط 



[←457]
ناد  مهدّدع  ْنأ  قبس   ) لِداعلاو ءانألا  ضع  حاورأ  اهنم  جخأو  محجلا  هثاعنا إ  دع  حيسملا  لزن 

نم ّل  ناس  ةفطاعلا ب  لدات  ةلاحتسا  لوق  نوناق  نع  اذه  ضّخمتو  محجلا ،)»  » نم ةعاّرلا  ةدوشألا 
.نوتا نع  ةلوصفم  ّلظتسف  سباملا ، وأ  وبمللا  اتام   تنا  اّملو  .محجلاو  رهطملا 



[←458]
.رهطملا لوخّدلا إ  رئاعش  أدت  هو  عضاوّتلا ، لَسألا إ  بصق  زمري 



[←459]
: انه  ) ةقالعلا رّخآلا   فرطلا  وأ ع  ّلدت ع هللا ، ْنأ  نكم  .ةّرم و  ناد غ  ىدل  رَخآلا »  » ةدرفم درت 

(. هلخدم مّقلاو ع  رهطملا  سراح  نوتا ،



[←460]
نم ّامشلا ، ةرلا  فصن  ىوس  لغش  ةسالا ال  وأ  ضرألا  ّنأ  ىرت  ناد  ةف  ةّفارغجلا   تاروّصتلا  تنا 

نوك  ارهظ ، اناسإ  تقولا   نوك  امدنعف  اذو ، .طسولا  ملشروأ   عقتو  .جنالا  ّبصم  ّح  ْيتلا  عبنم 
.سمّشلا بورغ  دعوم  ملشروأ  و  لللا ، فصتنم  دنهلا 



[←461]
جب ىوس  رخآ  جب  تحت  هترود  لللا  لمُ  َّصلا ، بالقنالا  ّاتّشلا إ  بالقنالا  نم  اللا  لوطت  امدنع 

.ناملا



[←462]
.رهطملا ءاشو  حاورألا ، كالملا  لقتس  ثح  ْيتلا ، ّبصم  يأ ب 



[←463]
نورهّطتملا ّع  ه  نم م ، ّيناعلا  جورخ  ركذ  يذلا  ةئاملا ، دع  ثلاّثلا ع  رومزملا  نم  لّوألا  تبلا 

.اذه قؤملا 
ّ

ت مهافنم  نع 



[←464]
.سمّشلا ةّعشأ  تدرط 

ْ
ه دقو  نآلا  حاي  وهو  رهطملا ، تمس  دنع  عقاو  يدجلا  جب 



[←465]
.هلامعأ انل  َقبت  مل  ّاطإ  ّسوم 



[←466]
انضرع لـ دجتو   ةدأملا .»  » هاتك نم  وألا  ةلاسّرلا  ناد  حتتف  اهب  لا  ةنغألا  نم  لّوألا  تبلا  وه  اذه 

ةروصلا ەذه  ةّيمختلا   ةّلعافلاو  ّبحلا  ةقالعل  ازجوم  لحت 
ً

ّيدقنلا  لخدملا  ةددجلا »  ةاحلا  »
.ناد ىدل  قشعلل  ةّفوصلا  وأ  ةّرذعلا 



[←467]
.لاجلا رئاس  عيمج  نم  عأ  رهطملا  لج 



[←468]
ەذاتسأ ّنأ  َبسح  ويلجرڤل  ظ 

ً
َري  مل  امدنعو  .اح  لازي  ام  نأل 

ّ
ه ضرألا ، ظ ع 

ً
عنص  ەدحو  نأ 

ّ
ه ناد   َ

.هتلحر نم  روّطلا  اذه  ەدشرم   هقاصتلا  ىدم  حّضوي  ام  اذهو  .ادحو  هكرتو  هنع  خت  دق 



[←469]
نم رمأ  نفُد ، ثح  ان  هنامثج إ  ن 

ُ
لق كانه  نمو  دالملا ، لق  ماعلا 19  يزيدنب   ويلجرڤ   وت 

ّ

.سطسغأ



[←470]
مهصقني نا  نأل 

ّ
مه كلذ  اوحلفأ   امف  ةخألا  قئاقحلا  كاردإ  اولواح  ةمدقلا  ةفسلفلا  طاسأ  ّنأ  دصق 

ةثالث لق  ثولاّثلا ،  ّ يأ  دحاو ،» ٍمونقأ  ةثالث  
ً

عمج  يذلا  انتملا  كلسملا   » ةراشإلا إ  ) نامإلا نع 
(. عطاقم



[←471]
، ةلقص شرعلا   اصو ع  هنّيع  يذلا  اّثلا  كيدف  ّاملألا  روطامالل  ّلا  نبإلا غ  وه  دفنام 

لراش هلع  فحزف  .ةقطرهلا  تاو 
ّ

هتمه ثرإلا  نم  هنامرح  ترّرق  ةسنلا  ّنل  .كيدف  توم  دع  هلع  ـف  عّ
تناو .دفنام  عم  تنا  نحاط  لاتق  دع  هلع  بلغتو  ّرفلا  1266  وجنآ ) ةنيدم  ةس إ   ) نآلا

.الاطإ رئاسو  ةلقص  ەومعد )  نيذلا   ) لِِغلل ةمه  خألا  ةمه 



[←472]
يه ةجوزو  اّثلا  كيدف  ّمأ  اناتسوك ، ةروطامالا  هتّدج  ّسي  دفنام  نا  ، ّ انبا غ  هنول 

.عباّرلا



[←473]
كلم ومواج  اهنبا  ناو  .اضأ  اناتسوك  وه  دفنام  ةنبا  مسا  ناو  .ّلملا  جاّتلا  انه ع  رخف »  » ةمل ّلدت 

.نوغارأ كلم  وصنوفلأ  اّثلا  اهنباو  ةلقص 



[←474]
دق ّنآلا  لراش  رفاظلا  كلملا  نا  .هتوم  دع  ّح  دفنام  بلات ع  امل  ةّهلإلا  ةمحّرلا  َفرع  اذه  نا  ول  ْيأ 

.ةرفحلا ةراجح ع  رب  هلاجر  نم  دحاو  ّل  تاف  دفنامل ، حــــ  ةماقإ  نم  َعنم 



[←475]
ةزيامتم ةددع  احاورأ  ّنإ  لئاقلاو  حوّرلا ،»   » هتلاسر وطسرأ   هضراع  يذلا  ّوطالفألا ، دقتعملا  ةراشإ إ 

.دشر نبا  اصوصخو  برعلا ، ةفسالفلا  رافأ  هنهذ  انه   لمح  نادو  .انلخاد  أشت  



[←476]
ەانالا ثوم 

َ
ةق ةّسحلا  وأ  ةساّسحلا  سفّنلا  نوكت  تقولا ع ح  رورم  ظحالت  ةلقاعلا  سفّنلا  ّنأ  يأ 

.هف ةقرغتسملا  



[←477]
ذنم تّرم  دق  ةققد  نعو  تاعاس  ثالث  ّنأ  ع  اّمم  ةعاّسلا ، ةجرد   ةع  سمخ  سمّشلا  زاتجت 

.اهقو



[←478]
نا انوڤاس  برق  ةغص  ةق  ون  رادحنالا ؛ ةددش  روخص  ةّبم ع  ونروأ  برق  ةغص  ةنيدم  ويل  - ناس

.ونسورف نم  بق  لج  واو  المإ ؛ ويجر  برق  لج  اڤوتنامسب  بسحف ؛ رحلا  قط  نع  اهيلإ  ذَفنُي 



[←479]
اهيف نوكت  لا  جولا  ةقطنم  ّنإف  نارحو ،) راّون   ) ّّصلا بالقنالا  نم  اق  ءازوجلا  جب  نوك  امدنع 

نم مسج  نأل 
ّ

اه ةآرم »  » سمّشلا ّسُو  رغصألا .) ّبدلاو  ألا  ّبدلا   ) ّبدلا اق إ  أ  كّرحتت  سمّشلا 
.ىرخألا ماسجألا  سكع 



[←480]
اهآر إ برغلا ، علطتو إ  رهطملا  نا   نَمو  .هنيم  سمّشلا إ  يأر  قّلا  َرظنو إ  ملشروأ  نا   نَم 

.هلامش



[←481]
عيمج ةعاس  نعو  عــرأ  ّل  ناروّدلا  عفدت إ  و  لّوألا ، كّرحملا  العلا   ءامّسلا  سولا   ةرئاّدلا 

« كلفلا ملع   » دصق نونفلا » دحأ   » نع ناد  مالو  .نولا  زكرم  ةتباث   ةخألاو  ضرألا ، لوح  تاومّسلا 
.ءاوتسالا ّطخ  ةرئادلا  ەذه  ت 

ُ
د هفف  انونف ،) ت 

ُ
د مولعلا  تناو  )



[←482]
.بّلا هنامدو ع  هلسك  فرُعو  ةّقسوملا  تالآلل  امّمصم  نا  .ناد  فراعم  نم  ّرولف 



[←483]
تاونس ردق  رهطملا  م   ْنأ  هلعف  ةّيطلا ،) اهتعني  لا  تاحلا  اهيلع  ّلدت  لا   ) ةّتلا رّخأت   نأل 

ّ
ه

.هئاطخأ نع  رّفكل  هتاح 



[←484]
.نوكسملا ملاعلل  ىوصقلا  ةّغلا  ةطقّنلا  َتعُ  برغملا  نا 



[←485]
دنع ام  ةّبجعتلا  يو »!  » مادختسا تررطضا إ  دقلو  .اح  لازي  ام  نئا  اهب  موق  ةراز  نم  اوّبجعت  نأ 

ّ
مه يأ 

.ةثيدحلا ةّعلا  اهّدسم   ّدس  ام  دجأ  مل  ذإ 
ْ
برعلا  ادق 



[←486]
نوكل َُد  1298  ّمث  .انولوب  ةدمع   ُّعو  وناف ، فلَْغلا   ءامعز  دحأ  نا  وسام ، لد  واج  وه 

ناو هتسإ ، زكرم  نماّثلا  وزتأ  لاجر  يدأ  ع  ةّقدنبلا ، َع  ةخألا  قّطلا إ  لتغا   هّنلو  ونالم ، ةدمع 
.هضهان دق  وه 



[←487]
(. كتاردألاو نيألا  ب  « ) شراملا  » ةقطنم مح  ناو  ّنآلا ، اّثلا  لراش  دصق 



[←488]
رِخآ همسا  ّس  دقل  ّح  ةّساسلا  ةناخلا  لاثم  ەتع  ناد  نا  ةداورط ، هّشلا   نئاخلا  وه  رونينأ 

نم مه  ودا  ءانبأ  عيمج  ّنأ  اداقتعا  ملتملا  ذعملا 
َّ

ب ناسل  انه ع  عض  وهو  ارونينألا .)»  )» محجلا تاقلح 
.ةروكذملا ةنيدملل  ّيروطسألا  سّسؤملا  ّدَعُ  خألا  ّنأ  املع  رونينأ ، ءانبأ 



[←489]
اراّف ب 1293 و1308. كرم  ثلاّثلا ، وزتأ  دصق 



[←490]
.ودا نم  ناتق  نانق  واروأو  ام 



[←491]
تابألا نعلاو ، ةعاّسلا  ةدوشألا  محجلا ،»  » رظنأ  ) ورلفتنوم اد  ودغ  نب  ورلفتنوم ، اد  نوكنوب  وه 

ونيدلاموك  1289. ةكرعم  هعم   لو  لِِغلا ، ءامعز  نم  هبأ  نا  (. 23-19



[←492]
هتقع سرامس  وهف  هحور ، يأ  دلاخلا ، ەرطش  ذخأ  كالملا  ماد  ام  نأو 

ّ
ه هنع ، فكتلل  كت  ةعمد ال  ّنأ  دصق 

.ەدسج يأ  هنم ، الا  ع 



[←493]
تلازأف ذلا 

ّ
عار عضو  تّغ  ةفنعلا  ەاملا  ةكرح  ّنلو  بلّصلا ، ةمالع  تام  امدنع  هعارذ  عنص  نأ 

ّ
ه ْيأ 

.بلّصلا



[←494]
وأ ةغ  نع  ةعلق  ةذفان  نم  اهامر  نأ 

ّ
ه ىوري  اّمرام ، فلَغلا   ءامعز  دحأ  ْتجّوزت  انيس ، نم  ولوت ، اي   

.اهاوس جّويل 



[←495]
.تاحاّسلاو تويبلا  كاذموي   ةعئاش  رهز )»  » ةّعلا نم  ) Zara ةّلاطإلا ت 

ُ
د لا  ةعللا ، ەذه  تنا 



[←496]
ُّع .ع  ثلاّثلا  نرقلا  شاع   ّوناق  انتال ، يد  اسانيب  وه  الاطإ ) ورأ   ةس إ   ) ّيرألا اذه 

اهنو انيس  ةعلق   الوتسا ع  دق  اناو  هل ، امعو  وات  يد  ونيغ  قيقش  ةقّلا  ةمهتب  َماحف  انيس ، اضاق  
نم ءالن  ةْأ  نم  ناف  وات  يد  ونيغ  اّمأ  .هسأر  عطقو  امور  قّطلا إ  هلتقو   كاذ  ونيغ  ه  صّف  .اهناج 

اتغم
ً. تامو  نماّثلا ، وشافنوب  االا  عم  هماّأ  رِخآ  حلاصت   هّنلو  دِعأف ، ةسنلا  دّرمت ع  اتارف ،



[←497]
.فلَغلا لتاق  نا  امف  ونرألا  َقرغأ   ورأ ، لِِغلا   ءامعز  نم  الرات ، يد  وشوج  وه 



[←498]
لو ورأ  لِِغلا   ةدناسمل  َّبه  .لِِغلاو  فلَغلا  ةمسقنم ب  تنا  ةأ  نم  ولڤون ، ودغ  يد  وغردف 

ماع 1289. ونينزا  هعم  



[←499]
لخدف فأ  نم  ةّرم  تاذ  اجن  اعاجش ، اسرافو  انوناق  ەوبأ  نا  .اجنروكس  وك د  وزترام  نب  اتانراف  وه 

وفعلا حور  اذه  ەدلاوب  تهذ  اتانراف ، لتغا  امدنع  نأ ،
ّ

ه ىوري  .ناسشنارفلا  ناهّرلا  ةّعمج  كلذ   رثإ  ع 
يذلا لتاقلا  نم  ةشخ  نود  نم  هنبا  ةّثج  مالتسال  هسفنب  بهذ  نأ 

ّ
ه ىرخأ  ةاور  .لتاقلا و  د  لبقت  ّدح  إ 

ەركذ دراولا  اسدراغ  ّد  ونيلوغوأ  رخآلا  ضعلاو  انوريا ، يد  ويشوب  هف  ىري  مهضع   ) ةوطّسلا ددش  نا 
رهظتل ةسانملا  نا  اتانراف  توم  ّنأ  ناد : ەدصق  ام  وه  اذهو  ثالّثلاو .) ةثلاّثلا  ةدوشألا  محجلا ،»  »

.بّطلا وكوزترام  هبأ  ةعاجش  عيمجلل 



[←500]
.هبأ تومل  اماقتنا  هخأ  نبا  هلتق  لأ : وسروأ د  تنولا 



[←501]
هتجوز تا 

ّ
مه خألا ، توم  ىدلو  .ثلاّثلا  لڤو  يداحلا ع  سل  اسرف  لم  ىدل  ةوظحلا  لان  حاّرج  ببط 
عم لساّلاو  ةناخلا  ةمهت  هل  ترّبدف   .لمجلا  لف  اهنبا  شرعلا إ  لقتيل  هلاتغا  ناارب  ود  يرام 

مِدعأف  1278. اهنبا ، عم  برح  نا   يذلا  ةلاتشق  كلم  اعلا ، وصنوفلأ 



[←502]
وملا لجأ  نم  اهب  موق  لا  تاولصلا  ثأتت 

ّ
ر نأ  نكم  نإ ال 

ّ
اه لوق  لا  ةّهلإلا ، ةلادعلا  محلا   ةورذ 

حور اهب  ّرمت  ّيهطتلا  باذعلا  نم  ةف  دع  قّقحتي  فكتلاف  .ضرألا  مهوّبحمو ع  مهؤاقأ  ذعملا 
َّ

ب
.ئطاخلا سفنأ  ت ع 

ُ
هلخد يذلا  روّلا  ةدئاف ، تاولّصلا  ەذهلف  كلذ ، عمو  .هسفن  ذعملا 

َّ
ب



[←503]
نع ةرداص  تنا  نأل 

ّ
اه ةهّجوم إ هللا  كاذموي  تنا  ام  ةذانإلا ،»  » اهَركذ  لا  تاولّصلا ، ەذه  ّنأ  دصق 

.ّيثو



[←504]
رظنأ « ) ةددجلا ةاحلا   » ةف ام   اعون  ه  ثأتم 

ّ
ار بتك  ناد  ناو  روداولا ، ءارعش  ّمهأ  دحأ  ولدروس  وه 

طال  رعاش  راص  .ةقفو  ةلن  ةْأ  نم  ثلاّثلا ع ، نرقلا  ةاد  اوتنام ،  برق  وتغ ، دلو   انمدقت .)
وت

ّ
نأ 

ّ
ه حجرألاو  دفنام ، ّدض  الاطا  هتلمح ع  ّنآلا   لراش  َبَحاصو  ةّسرفلا ، سڤولا  ّمث   انوڤ ،

لق 1273.



[←505]
وه نَم  ولدروس  فرعل  افا  اذه  ناو  (، Mantoa لد  Mantüa  ) ةّنتّلا هتيدم  مسا  ويلجرڤ  ظفل 

.هتقناعمل ضهنو  هلاقم 



[←506]
هبأ شرع  دادسا  هتدعاسم   دشي  سقلا  ؤرما  انرعاش  ەدصق  نَم  وه  هلعلو   ) سوناْنسوي روطامإلا  نا 

«، ملاقألا ةكلم   » الاطإ وعد  اق ،)» ناقحال  نإ 
ّ

ا هحاصل ...« : هلوق  ش   هلو  قّطلا ، تام   ّمث 
.ەذه ةضاغلا  هتابأ  ناد   هضراع  ام  اذهو 



[←507]
.الاطإ تالماعملا   يسل  ةّناموّرلا  ناوقلا  فلتخم  هف  عمج  يذلا  سوناْنسوي  نوناق  ةراشإ إ 



[←508]
ام لزانت ، هّنلو  ةّناموّرلا ب 1298 و1308 ، ةلودلل  اروطامإ  تخإ  غروبساه ، لآ  نم  لّوألا ، تلأ  وه 

.تاوبالا مامأ  هقوقح  نع  عافّدلا  نعو  الاطإ  ةّلعفلا ع  هتداس  ةسرامم  نع  فلودور ، ەوبأ  لعف 



[←509]
لما نم  اتلعجو  تَيداعتم  اتنا  فلَغلا ، نم  ةناّثلاو  لِِغلا  نم  وألا  ناتأ ، يليا  لآو  نوم  لآ 

(، لِِغلا نم   ) سيلف لآو  فلَغلا ) نم   ) يدلانوم لآ  ةسّلا إ  هسفن  رمألاو  .امهتاعال  احم  ادرامول 
.وتيڤروأ نم  ناتأ  امهو 



[←510]
َوحن ةمدقلا  اهيضارأ  نم  ءزج  انيس  تعطتقا  دقو  يدنارودلأ ، لآ  اهمح  نا  انيس ، برق  اّمرام  ةقطنم  

.1300



[←511]
ىرخأو ةّثو  زومر  ءارثإلا ب  ددش  جم  نم  ناد  ّصن  ام   لاثم ع  انلجأ » نم  بولصملا  يج   »
لعف  نا  ام  لّخدتلا  يج إ  وعد  ّيرعشلا ، باطخلاو  زاجملا  لس  ع  نا ، امر  .ةّحسم 

.ددج يج  نم  اعون  حيسملا  ىري   هلعل  وأ  ةمدقلا ، طاسألا 



[←512]
ائوانم ناو  ةاهلم ، سوناول  هّصخ  يذلاو  .م.ق ، اموّرلا  50  لصنقلا  سولشرام ، سويدوال  حجرألا  ع 

.سوّييموي همصخ  حلاصل  قل 



[←513]
.ان ويلجرڤ إ  تافر  لقنب  رمأ  يذلا  سطسغأ ق  روطامإلا  وه  سويڤاتكوأ 



[←514]
.كاذموي ادئاس  نا  ام  تبّرلا ، دنع  لِّقُ 



[←515]
ةاحلا نوكت   ًةراتو  .ةّحملاو  ءاجّرلاو  نامإلا  و  ّسملا ،) ددحّتلا    ) ثالّثلا ةّيّدلا  لئاضفلا  دصق 

و ةفسالفلا ) ددحت    ) عــرألا ةّقالخألا  لئاضفلا  اهلّمت  وأ  اهلحم  ّلحت  اروطو  ةّهلإلا ،» ادمولا   »
.لدعلا حورو  سفّنلا  ةّوقو  رذحلاو  لادتعالا 



[←516]
نحن  نآلا  ّحف  ةعساّتلا ، ةدوشألا  لصحس   ام  اذهو  ةددع ، نداعم  نم  عنصملا  بالا  زاتجا  دع  يأ 

.رهطملا لخدم 



[←517]
كولملا دحأ  ەّدع  ناد  ناو  ةقاّسلا ،) ةدوشألا  ەركذ   قبس   ) ّاملألا تلأ  وبأ  وه  فلودور  روطامإلا 

َكلم ب 1273 و1291. .لِمهملا 



[←518]
.ەّدض لاتقلا  انيڤ   هعم   لو  فلودور  ّودع  نا  امهوب ب 1253 و1278 ، كلم 



[←519]
.هتواخرو ەروجف  سودرفلا »  » ناد  نيد  وتو  1305 .

ّ
راوتوأ  1278  ەاأ  َفلخ 



[←520]
ّنلو ةلقص ، شرع  ّنآلا ع  لراش  حماطم  دناس  .مادقملا  بّقلملا  ثلاّثلا  لڤ  فنألا  غص  دوصقملا 

ةماحلا ةلئاعلا  زمر  قبنّزلا ، ةرهز  ىزخأ  دق  لڤ  نوك  كلذو  .هلوطسأ  رّمد  اوروال  يد  وجدور  لامألا 
.ةّسرفلا



[←521]
نأ نود  نم  عضوم  نم  ناد  أ  همجاهي  .ثلاّثلا  لف  ەاأ  اسرف  شرع  َفلخ ع  لمجلا ، لف  وه 

.ءاردزاو فرت 
ّ

ع نع  كلذو  هّمس ،



[←522]
.ةثك لئاضف  ناد  هل  وزع  ةلقص  1282 ، كلم  ّوغارألا ، ثلاّثلا  يي  وه 



[←523]
ةلقص ب 1296 و1337. كلم  وكيدفو  نم 1291 ، اراتعا  انوغارآو  ةلقص  1286  كلم  اّثلا ، ومواج 



[←524]
وتساو ع دفنام  مزه  اسرف ، كلم  نماّثلا ع  سل  لجن  ەركذ ، قبس  ّنآلا ، لراش  وه  فنألا  بك 

.ان



[←525]
.ّنآلا لّوألا  لراش  اتجوز  ةّدنغروبلا ، تغرامو  ةّسڤولا  ستاب  امه 



[←526]
.اهركذ قبس  ّوغارألا ، اّثلا  وردي  ةلمرأو  دفنام  ةنبا   



[←527]
اهب دصق  دقو  انه ، حضولا  ةفا  غ  طس »  » ةفّصلاو الجنإ ب 1216 و1272 ، كلم  ثلاّثلا ، يه  وه 

.ةطاسلا ةاح  راتخا  كلملا  اذه  ّنأ  ناد 



[←528]
ەدل تالماعملا   غبسأ ع  دقو  الجنإ ب 1272 و1307 ، كلم  لّوألا ، دراودأ  حيملت إ  رفوألا » ظحلا   »

.ةّنوناق ةعبط أ 



[←529]
ّامش  ) اردناسلأ اهأ  هلع  راثف  ّنآلا  لراشل  ىّدصت  .وتافنوم  كرمو  لِِغلا  معز  عباّسلا ، ومللوغ  وه 

.تام ّح  ددحلا  نم  صفق  عضوو   َِأو  الاطإ )



[←530]
هف سمتل  ّيدالملا ، عباّرلا  نرقلا  شاع   زاومأ ،)  ) سويسومأ سّدقلا  بوسم إ  ّاحور  دش  نم 

.لللا تااوغ  ّدض  ءامّسلا  ةنوعم 



[←531]
.غ عافّدلل ال  وه  مهحالسف  مهاوس ، نع  ةكئالملا  ّمتي  اذهب 



[←532]
.سّدقملا حملا  نم  بلا  اذه  موي   ّل  دَرطُ  ناطّشلا ، فألا إ  ەذه  زمرت 



[←533]
الد ونيلوغوأ  تنولا  تخأ  نبا  وهو  فلَغلل ، ةانم  ةزيپ ، نم  ةقومرم  ةأ  نم  نوكسڤ ، ونن  وه 

بهذ دا  ثح  ارولاغ ، اضاق   ونن  نا  محجلا .»  » نم ثالّثلاو  ةثلاّثلا  ةدوشألا  لط »  » اسدراغ
ةزيپ اضاق   ّمث  نعلاو ،) ةناّثلا  ةدوشألا  محجلا ،»  » رظنأ  ) هئاشراو اتيموغارف  ەدعاسم  عادخ  ةّحض 

اجهتبم انه  ناد  ودو  .ناد  تلا  ثح  ةسرولف  دّدلا ع  ثك  ةفلا  كلت  نا   ب 1285 و1293 .
.محجلا باذع  نم  ملس  ونن  ّنأ  فرع  امدنع 



[←534]
درطُتسو لِِغلا  ءامعز  نم  نوكسڤ ، وزتالاج  نم  هعم  دع  تجّوزت  لا  ةّسإلا ، تاب  هتلمرأ  دصق 

.لمارألا ىدل  دادِحلا  تامالع  تناف  ضبلا  بُقّنلا  امأ  .ونالم  نم  هعم 



[←535]
ول هتلمرأ  ّنأ  ونن )  ) ملتملا دصقو  .ةزيپ  راعش  كّدلاو  برحلا ، تالآ  موسرملا ع  ونالم  راعش  فألا  

دقو اّمأ  .كّدلا  لّثمتملا   اهراعش  اهق  عضُول ع  ةزيپ ، داسأ  اونا  نيذلا  فلَغللو  هل  ةّفو  تلظ  تنا 
ال اقحال  وزتالاج  ةثرو  عضو  دقو  .فألا  راعش  اهق  عضويسف ع  ّالملا ، وزتالاج  نم  ەدع  تجّوزت 

وأ ءاّرقلا ، ىدل  اعساو  اراشنا  ةّهلإلا » ادمولا   » تقّقح امدع  ناد  بذكتل  اّمإ  قلا ، نراعّشلا ع 
.ةزيپ ةثارو   حماطم  عوفدم 



[←536]
عــرألا موجّنلاو  ةّحملاو ،) ءاجّرلاو  نامإلا  و  اهركذ ، قبس   ) ثالّثلا ةّيدلا  لئاضفلا  زمرت إ  ثالثلا  لَعُّشلا 

(. لدعلاو لادتعالاو  سفّنلا  ةّوقو  رذحلا   ) ةفسالفلا ددحت  عــرألا   لئاضفلا  ةحضاولا إ 



[←537]
«. انّودع «: » مدقلا دهعلا   » ەوعد ناطّشلا ، وه 



[←538]
وت  1294.

ّ
اناجدنول ؛ ةقطنم  انارفالڤ   كرمو  لّوألا  وكيدف  نبا  وه 



[←539]
دولخلا يپوج )  ) سڤز نم  هل  تلانو  هتجّوزتو ، ايثأ  هْتفطتخا إ  سونوتت ، ةقشاع  رجفلا ،)»  )» اروروأ  

.ّيدألا باشلا  هل  هلأس  ْنأ  تس  اهّنلو 



[←540]
.اّح لازي  ام  نا  هنأل  ّاسإلا ، دسجلا  ءبع  دصق 



[←541]
نم سڤز ، نم  بلط  هفطخ   ةداورط ،) « ) مويلإ  » كلم نبا  ةّناموّرلاو ، ةّنانويلا  اجولوثيملا  دمناغ ، 

ال ةلالّدلا ، ددش  ناد  ندل  نم  ملحلا  اذه  ّنأ  ىرنو  .ةهلآلا  لفحم  اقاس   حبصل  اجف ، ادإ   لج  قوف 
ةّدعاصت ةسم  وه  نإ 

ّ
ام هل  اذه  ناد  لمع  ّنأل  كلذك  ل  بسحف ، ةّهلإلا  ةمعّنلا  زمري إ  ّلا  ّنأل 

.ىرخأ ءامس إ  نم  اهتاتع  زاتجس  لا  سودرفلا  ةاهّنلا إ  ەدوقتس  



[←542]
كراش ّح ال  سوكسا  ةرج  هْتفخأو   نوك  سورطنقلا  نم  لخأ  اهلفط  تفطتخا  دق  سوتث  تنا 

.برحلا هناذخأو إ  هنافشكس  دمويدو  سلوع  ّنأ  إ 
ّ
.ةداورط  برح  ەك   ىدل 



[←543]
فّرعت لا  ەذه  ةنملا ،)»  » ع اهمساو   ) ةداهلا ةانعلا  لّثمت  لا  ناد ، ةعفش  اشول ، ةسّدقلا   

.هصالخل هجاتح  ام  ناسإلا 



[←544]
ەانا بذتج  ناد ال  ّنأ  إ 

ّ
.ةّحسملا  تاّبدألا  افورعم   ًءارجإ  ههانا  ذحش  وأ  ئراقلا  ةنوعم  سامتلا  نا 

بولسألاو دعاصتملا  دشّلا  قّوذت  ةكراشملا   هعفد إ  ام  ردق  ام  ةعقاول  ةمّرلا  ةمقلا  ئراقلا إ 
.ەذهك ةّقاخا  ةلحر  بعاصم  ةّرملا  ولت  ةّرم  كذتلاو  تاذلا  سمحت  نم  عن  ّولعلا ،  جّردتملا 



[←545]
ىوقلا دادعتسا  ّلد ع  لاّعف  ءارجإ  انه  وهو  راهبنالا ، للد ع  ةنّيعم  ةهجو  هطلس ع  وأ  رظّنلا  تالا 

ّ
ەاج

.اهبّهأتو ةّسفّنلا 



[←546]
عيمج ملح  وهو  ةئاش ، وأ  ةئيطخ  ّلل  باغ  ضابلا  .ةتلل  لّوأ  روطك  مدنلل  زمرو  ّاسأ  انه  رمرملا  دوجو 

.مهاعسمو بئاتلا  ءالؤه 



[←547]
.يزخلا فعملا  روعشل  زمري  روكذملا  نوللاو  .فاعالا  وه  ةّتلا  نم  اّثلا  روّطلا 



[←548]
.بئاّتلا بولق  رّهطت  لا  ةّحملل  نوللا  اذه  زمري 



[←549]
.ةظاوملاو تاّثلا  زمر  وه  هتبالص ، ساملألا ،



[←550]
.ةئيطخلا يأ   peccato ةدرفم أدت  هو  ، p فرح لصألا   



[←551]
.عضاوتلل زمري  دامّرلا  نول 



[←552]
وه ذلا 

ّ
ّه حاتفملا  .ءامّسلا  تولم  ناحتف  امهو  سرطل ، حيسملا  دّسلا  امهاطعأ  ناذللا  ناحاتفملا  امه 

ةدقع ّلح  يذلا  وهو  اّطف ، ادادعتساو  ةخ  بلطتي  رخآلا  حاتفملاو  .هَدب  هعَنص  ّنأ هللا  دقَتعُ  ذإ 
ْ

نمثألا ،
.ةئيطخلا



[←553]
، ارات ّلت  ةظوفحملا   ةّمومعلا  ةنخلا  لاومأ  عمط  امور ، هلوصو إ  ىدل  ّنأ ق ، فك  سوناول  يوري 

ةمواقم ةنازخلا  با  ىدأ  ةّوقلا ، خألا  َدرُط  امدعو  .اهتسارح  سوّيپموپ ، عاتأ  دحأ  سوليم ، فلف 
.هحتف رمألا  تنا  نلو  ةددش 



[←554]
مهف مدع  نم  ّنغرألا  فزع  ةحصملا  لتاّلا  ءاغصإلا إ  ىدل  ثدح  ام  ةراشإ إ  انه  حاّلا  ضع  دجو 

مويلا  ّح  دوجوملا  هّشلا  بالل  ًءاحسا  وأ  ةراشإ  نورخآ  ىأرو  .ناحلألا  اهطالتخا  بس  تامللل 
ثدحُ وهو  .نداعم  ةعس  كس  نم  ةمدقلا  امور  دوهع  عنصملاو   امور ، اڤوج   سدقلا  ةّدومعم 

.ّيلا توّصلا  ّح ع  ةنّمضتم  ودت  ةشهدملا  تاوصألا  نم  ةلسلس  هقالغإ  وأ  هحتف  يدل 



[←555]
.رخصلا تاجّرعت  بسح  يأ 



[←556]
.ةّتس راتمأ إ  ةسمخ  نم  يأ 



[←557]
لضفأ تعُو  طسولا  علا  افورعم   نا  .دالملا  لق  سماخلا  نرقلا  شاع   ّغإ  تاّحن  سوتيللوپ 

.تاّحن



[←558]
.ءارذعلا مم  اّيحم  زرالا  رفحلا  اد   دقو  لج  وه 



[←559]
.كالملا مامأ  مم  ةاجإل  ةداعتسا 



[←560]
ةع ع  ملشروأ ، باد إ  انبأ  تب  نم  دهعلا  توبات  وأ  سّدقملا  توباّتلا  لقن  اّثلا  زرالا  رفحلا  رّوص 

.لاجّرلا عرذأ  ّمث ع  ناّثلا ، اهّرجت 



[←561]
ّسم نأ  زوج  نأل ال 

ّ
ه هقحمف هللا  ەدب  ەدنس  ْنأ  دارأف  ّهي  دهعلا  توبات  يأر  يذلا  لا 

ّ
ّيو ةّزع  ةراشإ إ  انه 

روَّدلا وأ  ه  دوهعملا  ةّمهملا غ  ناد  ەدصق  ام  وه  اذهو  .تونهلا  نم  نك  مل  نَم  سّدقملا  توباّتلا 
.الس بولسملا 



[←562]
نع بي  ْنأ  مازملا »  » بحاص دارأ  صقّرلا  اذهــو  ةكرحلا ، نع  هقعت  هاث  ال  اعفار  دواد  صقر  ةراشإ إ 

.هللا مامأ  تا 
ّ

هعاض



[←563]
دواد اهجوز  ىرت  امدنع  اهطخس  يدت  تناو  مقعلا ، اهبقاع هللا  ةّكتملا ، لوؤاس  كلملا  ةنبا  لام  

.ّبرلل صقري 



[←564]
ن
ُ

َلِق سداسلا ،) نرقلا   ) بلا وروغغ  تاولص  لضف  نأ ،
ّ

ه اهدافم  ةّطسورق  ةروطسأ  انه  ناد  دعتس 
سّدقلل بلا  ّنلا  وه  اذهو   ) سودرفلا رهطملا إ  نم  .م )  11۸-9۸ ناجارت ،  ) سوناارت روطامإلا 

معني امثر  ماّأ  ةعضل  ةاحلا  هل  تّدُر  سوناارت  ّنأ  ضفو  كلذ  ّإلا  ساموت  سّدقلا  معدو  روكذملا .)
«. سودرفلا  » نم نعلا  ةدوشألا  روطامإلا   صالخ  ةاح  ناد  دعتسو  .ّلإلا  وفعلا 



[←565]
.هللا يأ 



[←566]
اَّقت و اسارم  لش  تاولصلل  تااحم  نم  عباّرلا ع  نرقلا  ادئاس   نا  اّمع  ةروص  انه  ناد  مّدق 

.اّغال هتاذ  ناوألا 



[←567]
«. ريدقلا دجم  نم  ٌصلاخ  ٌثاعناو  ةردق هللا /  نم  ةحفن 

ٌ
 » ةمحلا ّنأ  ( 25،7 « ) ةمحلا رْفس   » أرقت 



[←568]
ةّحسملا اهتّنت  ّمث  باوملا ، ت  

ُ
تر
َّ

ل ةّناع  ةالص  ءدلا  ن )»  
َ

انِّج : » ةّعلا عتو  « ) انعشوهلا »
تاغللا ةراعلا   ّلدت  ام  .ملشروأ  حيسملا  لوخد  هف  لفَتحُ  يذلا  ناعّشلا  دع  ت  

ُ
دَش ْتراصف 

.ةسامح فاته  وأ  حف  ةخ  ّل  ع  ازاجم ، لا ،
ّ

ةّنت



[←569]
تلضان  اّمرام  ةهش   ةأ  نم  .اناسوت  لهأ  ةراذ  ااح   لازي  ام  مسا  سدنارودلأ  ومللوغ 
ءادعلا جيجأت  لصاوي  انه ، ملتي  يذلا  هنبا ، وتموأو  .اّرمتسم  ًءادع  انيس  ةنيدم  تلداو  لِغلا ، فوفص 

.ّيسرولفلا ادنسم إ 



[←570]
.ركذُ ء  هلامعأ  نم  قبي  ملو  ناد ، هفرع  انولوب ، ةّيدلا   تامنمَنُملل  ماّسر  ويغ  اد  يزيدوأ 



[←571]
مل .تاوبالا  ريدقتب  ح  ناو  اّثلا ع  نرقلا  تااد  شاع   تامنمنم ، ماّسر  رخآلا  وه  ّولوبلا  وكنارف 

.هلامعأ انلصت 



[←572]
.ةلاهجو طاطحنا  دوهع  دصق 



[←573]
نورقلا مسرلا   ياعم  اوجرخ ع  نَم  لئاوأ  نم  تعُ  ّرولف  رّوصم  يپ :) يد  يش   ) يوبامش

.ةسرطغلاو دادتعالا  ددش  نا  نأ 
ّ

ه ىورو  وت  1302 
ّ

سولا ،



[←574]
ةمسر هنع  كرت  نادل ، قيدصو  يوبامشل  ذملت  ّرولف ، رّوصم  ودنوب ،) يد  وتوجدومأ   ) وتوج

وت  1337. .ةسروفل  ولغرالا  فحتم  ةظوفحم  



[←575]
نا فورعم ، ّرولف  لضانمو  رعاش  (، 1300 - 1255  ) نالاڤا ودغ  وه  انه  دوصقملا  لّوألا  ودغ 

رعّشلا سسأ  عضو  يذلا  راّتلا  ددجلا ،» بذعلا  بولسألا   » ةرماغم هعم  ضاخو  ناد  برقألا إ  قيدصلا 
توتلا

ّ
تار ففختل  نملا  ودغ إ  جورخ  رارق  ناد   كراش  لجّرلا ، ةقادص  عو  .ثّدحملا  ّاطإلا 

ودغ وهف  اّثلا  ودغ  اّمأ  .ضبلا  فلَغلا  ةمه  دع  نملا  هسفن إ  وه  هقحلسو  .ةسرولف  ةّساسلا  
يج قاف  نالاڤا  ّنأ  ناد  دصق  .انولوب  ءارعّشلا   ةعلط  ناو   (، 1276 - 1223  ) يج

(. هسفن ناد   ) لق نم  دولوم  امهقوفس  نَم  ّنأو 



[←576]
غّصلا قطني  «، dindi»و « pappo  » امه ةسرولف  راغصل  ّاعلا  سوماقلا  نم  تدرفم  انه  ناد  مدختسا 
اخش ناسإلا  توم  قرفلا ب  ام  حضاو : ةرقفلا  عملاو   .دوقّنلا  بلطل  ةناّثلاو  ماعّطلا  بلطل  وألا 

؟ اغص هتومو 



[←577]
.رباتنوم ةعقاو  ةسرولف   غ »

َ
فل  » اومزه امدنع  انيس  لِِغلا »   » سأر نا ع  اڤاس ، ونانڤورپ  وه 

اوقرحأ مهتيدم ، نملا إ  نم  فلَغلا  داع  امدنعو  .هسأر  قو 
ُ

عط اسلإ  يداو  ّلتلا   ةعقاو  هعم   لو 
.ەاركذ وحم  اولمعو ع  هتب 



[←578]
دأتلا ةرهّشلا و  نع  ثحلا  عــــقت  ةهّشلا   اد  تابأ  نم  ەذهو  .هللا  وه  اّط  ةلا  نم  هجرخأ  يذلا 

.اهتاذِل ءرملا  اهدصق  امدنع  ةّصاخ 
ً

اهلاوز  ع 



[←579]
نم لّوسلا  ماقو  هئاك  نع  ونانڤورپ  لزانتف  .ّنألا  لراش  نم  رمأ  لقُتعا  دق  اذه  ونانڤول  قيدص  نا 

.محجلا بهذ إ  ْنأ  لد  رهطملا  هقط إ  دجو  عيّصلا  اذهــو  .انيس  وپمالا »   » ةحاس هلجأ  



[←580]
.پملوألا اومجاهو  ةهلآلا  اوضفتنا ع  نيذلا  قيلامعلا  دحأ  سوراب 



[←581]
.امت هل   سّركملا  دعملا  نم  ذوخأم  نولوپأ ، هلإلا  بقل  وه  سومت 



[←582]
.ةدّدعتملا نسلألا  ةدالوو  لا  جب  مادهنا  دع  هنونجو  دورمن  لوهذ  ةراشإ إ 



[←583]
انوتال ترخافت ع  ةعرألا ع ، اهئانبأو  اهلامج  بجُعلا  ةددش  تنا  نويفمأو ، سولاتنات  ةنبا  وينإ  

وينإ لقع  َللتف  .امهماهس  وينإ  ءانبأ  لتق  إ  انادو ، نولوپأ  هنم ، اهيبا  ەذه  تعفدف  سڤز ، ةجوز 
.اهباوص نزحلا  اهدقفأو 



[←584]
ەءانبأ ىأر  اّملو  عبلج ، لج  نوّييطسلفلا   همزهف  هتصعمل ، هنع هللا  خت  لئاا ، كولم  لّوأ  لواش 

.ارحتنم هفس  هسفن ع  طقسأ  نوواهتي ، ةثالثلا 



[←585]
(. اهركذ قبس   ) توبكنع ەذه إ  اهتخسمف  اڤَْيم  انارأ  تّدحت 



[←586]
.ةع ملشروأ   مزهناف إ  هعش ، هلع  ضفتنا  .هتفلخو  ناملس  نبا  وه  ماعحر 



[←587]
أتخاف  ةيط ، برح  كراش   اذإ  هعم  لس  نأ 

ّ
ه فرع  خألا  نا  .سورافمأ  فاّرعلا  نبا  وه  نوياملأ 

اهنبا اهلتقف  ةنيمث ، ةدالق  لاقم  هعضوم  تلد ع  وفرإ  ّنلو  .وفرإ  هتجوز  ىوس  دحأ  هفرع  عضوم ال 
.هبأل اماقتنا  نوياملأ 



[←588]
.اقزح ّاعلا  شج  مامأ  هتمه  رثإ  دعملا ع  ەادلو   هلتق  يذلا  روشآ  كلم  وه  براحنس 



[←589]
تعضوو هتلتقو  هتراحف  اهدلو ، لتق  دق  .م ) .ق   530 -560  ) سرفلا كلم  شروق  نا  .ايكسإ  ةلم  سمات 

«. هلإ أمظلا  ددش  َتنك  املاط  يذلا  مدلا  نم  ْعّكتلف  : » هل ةلئاق 
ً

مدلا  ءم  ءانإ  هسأر  



[←590]
.هسأر تعطقو  ه  تعقوأ  تدوهي  ّنأو  ّنذخوبن ، شويج  دئاق  نا  انافلوأ  ّنأ  مدقلا » دهعلا   » أرقت 



[←591]
(. وألا ةدوشألا   ) محجلا ناد   همدختسا  نأ  قبس  ةداورطل ، رخآ  مسا  وه  نويلإ )»  » كلذكو « ) مويلإ »



[←592]
فصتنم كاذنآ  تقولاف  رجفلا ، ذنم  تّرم  ٍتاعاس  ّتس  ّنأ  يأ  ةسداّسلا ، ةعاّسلا  ةفصولا  ەذهب  دصق 

.ةهظلا



[←593]
اّمأ ج .وتايم  ناس  ةسنك  ةسنلا   .ةخس  انهو  ةسرولف ، اهداق  ةنسحُملا  ةنيدملا  دوصقملا 

«(. ةمحرلا ج  )»  Ponte delle Grazie مويلا دُف  نواور 



[←594]
.لقعلا فافِخ  عت  حوّرلا » اسملا   و« حيسملا ، دّسلل  ةفورعم  ةلوقم 



[←595]
بج اهَمسو ع  دق  رهطملا  لخدم  سراح  نا  لا  عبّسلا  تاءالا »  » ىدحإ هحانج  نم  ةسمل  كالملا  حسم 

ىدل رّفك  ناد  ّنأ  يأ  ةقلح ، ّل  نم  جورخلا  ىدل  ثدحس  ام  اذهو  .عبّسلا  ااطخلا  ّلدت ع  لاو  ناد ،
.اهسفن ةقلحلا  اهباحصأ   اهيلع  بقاعملا  ةئيطخلا  نع  ةقلح  ّل  رورملا 



[←596]
هتزجعم ثادحإ  حيسملا إ  دّسلا  تعفد  اهب  اناق ، سارعأ  ءارذعلا   مم  تامل  و  لا ،

ّ
ةّنت اهعضو 

.رمخ ءاملا إ  ًِّوحم  وألا 



[←597]
انأ : » سدالپ لاق  افِقوأو ، سدالپ ، هقدص  هحص  هبأل ، مقتيل  سوغرأ  سسروأ إ  لصو  امدنع 

.نانثالا اجن  ّمث  هقدص ، َلد  كلهيل  سسروأ »



[←598]
قبس  ) اڤلاس ونانڤوري  ةّمع  .ةمكحلا   تنا  امو  ةمحلا ، نم  ّقتشم  اهمسا  ّنأل  اهسفن  نم  رخس 

مزهنا امدنع  روّلا  غلاب  ترعش  دقل  ّح  ةنيدملا  ادقح ع  اهبلق  ألتماف  انيس ، نم  ن 
ُ

تَف نأ 
ّ

اه ىوري  ەركذ .)
.ةسرولف غ »

َ
فل  » مامأ انيس  لهأ 



[←599]
نارح نم  نماّثلا  اسلإ   يداو  وك   ّلت  انيس   لِِغ  رفاظلا ع  ّيسرولفلا  فلَغلا  موجه  ةراشإ إ 
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[←600]
فرُعو ناسشنارفلا  ناهّرلا  َقحتلا  .اذه  ةنهملا  بقل  هقحلف  انيس  طاشمألا   عيي  نا  ويانيي ، يي  وه 

.هلإ ت 
ُ

نسح اياس  تناو  وت  1289 ، .اسّدق  ضعلا  ەّدع  ّح  ةنامألا 



[←601]
.ەذه نم  دأ  عقتو  سرطغتملا ، ةقلح  ْيأ  



[←602]
ناملا ةءاو  نم  ثعاب  ةادلا  عوملا   قفخأو  اهئانيم ، نم  ةدافإلل  مخض  غلم  انيس  ةنيدم  اهتشا  ةق 

.هنم ةدافإلا  لمألا   نع  بعّتلا  انه  نمو  هحالصإ ، ّمت  ّمث  هف ، ارالملا  راشناو 



[←603]
رقتفت تنا  لا  انيس ، ضرأ  تحت  نأ 

ّ
ه عاش  دقف  .هنم  ناد  رخس  انيس  لهأل  رثاع  رخآ  عوم  اناد : رهن 

.اثبع ْنلو  هلع ، روثعلل  ةلئاط  اومأ 
ً

ناسلا  قفنأ  دقلو  .مسالا  اذهب  ّوج  رهن  يرج  ءاملا ، إ 



[←604]
ءانيم اثبع ع  اوقفنأ  نيذلا  اهيسدنهم  وأ  ةّحلا  لاجر  نم  انه  ناد  رخس  لهف  .حاّلا  هلوح  فلتخا  تب 
مأ لقتسملا ،)؟ لعفلا ع  ةغاص  ةلاحلا  ەذه  َمل   ْنل   ) ارالملا بس  مهنم  ثلا  كله  امّرو  ومالات 

؟ اق وطسأ 
ً

ادأ  اولاني  نل  نأ 
ّ

مه حّمل إ  ەارت 



[←605]
.لّوألا هئزج  مسا  ودج 

ً
اذكه  هّمس  ونرألا ، رهن  دصق 



[←606]
.رزانخ نخألا إ  تلّوحف  هلاجر ، ةحص  سلوع  اهئطو  لا  ةرجلا  ةرحاس  ةّمهت إ س ، ةراشإ 

.هلاجرل ةّلا  ةأهلا  ةداعإ  اهجأو ع  اهرحِس  نم  اجن  سلوع  ّنلو 



[←607]
اوراص عألا  ونينزالا  لهأ  ّنأ  هأر  .لوقحلا و  ضرأ  طوللا   نم  طقس  ام  ذغتت ع 

ّ
ى لا  رزانخلا  

.لا همضهي  يذلا  ءاذغلا  مهمزلف غ  رزانخ 



[←608]
.اهامج مهيلع  ت 

ُ
قلط ةفص  ەذه  تناو  ورأ ، لهأ  دصق 



[←609]
.باللا نم  أوسأ  هدل  ذلاو 

ّ
بائ مهعشجل ، ةسرولف ، لهأ  دصق 



[←610]
.اهامج مهب  ةقصلم  ةفص  اضأ  انه  ّبي  ةي ، لهأ  دصق 



[←611]
نم ثلا  داأ  دقو  ةسرولفف  1303 ، انيدومو  امرا  ّمث   ونالم  ةدمع   نا  وبلا ، اد  يشلوف  وه 

(. لِِغلاو ضبلا  فلَغلا   ) حلا ال  لاجر 



[←612]
.انامور نم  ةددع  ندم  اضاق   ناو  انيڤار ، نم 



[←613]
لا ةّحورلا  تاخلا  تالا إ 

ّ
ەاج مهب  ألاف 

َ
و اذلو  اهماسقا ، لا  بعصتس  لا  ةّداملا  كالمألا  دصق 

!(. ةفرعملا بجح  ةرو  لئاقلا  ّينطالاو  ملِعلا  ءالخلا  ةلاح  كانه  ّلظت  ْنل   ) عيمجلا كلم  ّلظت 



[←614]
«. تانومولا  » فلتخم ةكرعم ب  هعم   لو  ن 

َُ مرا  1252 . ةدمع  ويا ، يد  يير  وه 



[←615]
«. فلَغلا  » نم ناو  روف ، ءارمأ  نم 



[←616]
.ةمحلاو مرلا  فصوُي  نا  اود  لد  ودغل  قيدص  ورونترب ، نم 



[←617]
.ملِحلاو ءاخّسلا  َفرُع  لِِغلا .»  » بزح نم  انيڤار ، ةداس  راك  دحأ 



[←618]
وتو  1280.

ّ
اضأ ، اخس  نا  ولفتونم ، نم 



[←619]
وحن 1259. وتو 

ّ
اّنحم ، اساس  نا  انامور ، لِِغلا »   » معز



[←620]
.انيس ّمث   ەي  ةاضقلا   اق  ناو  اّثلا  1240 ، كيدف  مامأ  انياف  نع  اح 



[←621]
.لا تاذ  اراثآ  فلخ  مل  .انياف  نم 



[←622]
.انامور شاع   ّاسوت ،



[←623]
.ةعادملا لس  ع  وزوينت )  ) عقألا بِّقل  لمج ، رقشأ  رعش  اذو  امك  نا  يمر ، نم 



[←624]
.انيڤار ةلّنلا   َألا  نم  امهاتل 



[←625]
.انامور طسو  ةعلق  



[←626]
.يشيڤلام لآ  اهمح  نا  انيڤار ، برق  ةغص  ةدل 



[←627]
.وتنوم يداو  ةدل  



[←628]
.الومإ َبرق  عقت  ةدل 



[←629]
.انياف ءارمأ  نم 



[←630]
.انياف نم  لن 



[←631]
.لباه هلتق  دع  اهدّدري  لباق  نا  لا  ةراعلا 



[←632]
.ارجح ْتخسُمف  هسه ، اهتققش  نم  دراطع  جاوز  تضراع  انثأ ، كلم  سكك ، ةنبا   



[←633]
« عجر  » ثح انه ،»  )» الاطإ و  ةثلاّثلا ، رهطملا   ةعاّسلاف   .تاعاس  ثالث  دع  برغتس  سمّشلا  نأ  يأ 

..لللا فصتنم  ەادموك )  بتكل  ناد 



[←634]
.دسحلا عم  داضّتلا  ةعوضوم  و  (، 7 /5 ءامحّرلل ،» وط   )» ةسماخلا ةترملا  ّم   لجنإ  أت   ةمحّرلا 



[←635]
«. ق

َ
مل نم  ءانألا  دِهُطضا  اذكهف  مظع ، تاومّسلا  مرجأ   ّنإ  اوجهتباو : اوحرفا  : » ّم 5/12 عــــنت ع 



[←636]
(. ةقاّسلا ةدوشألا  رظنا   ) اود لد  ودغ  ةراشإ إ 



[←637]
.عبّسلا ااطخلا  لاقت  لاو  هنبج ، رهطملا ع  ةاّوب  سراح  اهّطخ  لا  ةعّسلا  بودنلا  دصق 



[←638]
هل اهتامل  وأ  تناو  .ءاملعلا  لهلا ب  اسلاج   ەدجت  ّمث  عس  مم  هف  دقتفت  يذلا  ثداحلل  ةداعتسا 

.(52-41 /2 اقول ، لجنإ  ( »؟ كلذ انب  َتعنص  َمل  ّب  ا  : » ةلاّتلا ) تابألا  ناد   يدل  ام  )



[←639]
لّق يذلا  ّباشلا  ةقاعم  نع  عنتما  يذلا  .م ، .ق  سداّسلا  نرقلا  انثأ   ةغاط  سوتاْسِس ، ةاح  نم  لصف 

اهناذه ب انه   طلخت  هتجوز  حور  ّنأ  حضاوو  .ەاّإ  اهجّوز  كلذ  نم  ل أ  اهفل ، كلذ  ائسم  انلع  هتبا 
.ةّحملا إ 

ّ
اهل  لمح  نأ ال 

ّ
ه اهل  ةلاّتلا  ويلجرڤ  ةاجإ  ش  اذه  .اهنم و  بق  تأر 

ْ
ه يذلا  نادو  اهجوز 



[←640]
/7 لُسّرلا ،» لامعأ   )» ّيسفلا يدأ  ع  ةّحسملا ، ءادهش  لّوأ  سافطسإ ، سّدقلا  مجر  ةراشإ إ 

.(60-54



[←641]
.ةّحسملا ةّسوقطلا  تاولّصلا  ىدحإل  ةفّثكم  ةداعتسا 



[←642]
روهّشلا نمّزلا  باسح  ّيضرألا   ةقط  اطترم  لازي  امو  قَزرُي  اح  حب  ام  ناسإ  ناد  ةّعضو  نّمخ 

.تاونّسلاو



[←643]
.ةجتو ةمح  بحاص  ّدعُ  نا  ناد ، لجل  قباّسلا  لجلا  نم  لصألا ، ّيدرامل  طاللا ، لاجر  دحأ 



[←644]
.ةّلا ةدارإلا  رخآلا إ  ضعلاو  باولا ، ثأت  داسفلا إ  ةئيطخ  نوزع  ساّنلا  ضع  ّنأ  دصق 



[←645]
سفّتلا .ةقوقشم و  رفاوح  ةزئاحلا ع  غو  ةّجملا  تاناويحلا غ  محل  لوانت  وم  ةع  مرحت 

، صخشو أ .لعفلا  هّجوي  يذلا  ّتلا  وأ  لّقعتلا  قوقشملا ع  رفاحلا  ّلد  ّالوكسالا ، ّيروغلألا 
.ّمزلاو ّوّرلا  يمتلا ب  قوقشملا ع  رفاحلاو  ةفرعملا ، ّلد ع  راجالاف 



[←646]
هاتك اهضرع   لا  ەع ، ةآرم  ةأرجلا   ةغلالا  هتّظن  ناد   نا  .روطامالاو  االا  امه  ناسمّشلا  ناتاه 

اهرادم امهنم   ٌل  رودت  ةّنمّزلاو  ةّحوّرلا  ةطلّسلاف  .رخآلا  نع  دحاولا  امهلالقتسا  يداني  ةّلملا ،»  »
هتوعد امهؤفات  دكؤي ع  نآلاو  امهنب ، يمتلل  رمقلاو  سمّشلا  امهوعد  روكذملا  هاتك  ناو   .ّصاخلا 

.َسمّشلا امهاّإ 



[←647]
يذلاو ادرامل ، االا   عم  هتانحاشم  تأد  يذلا  لصألا  ّامرجلا  روطامالا  اّثلا ، كيدف  ةراشإ إ 

.امصتعم ّوسّرلا  دصاقلا  نا  ثح  املا  مامأ  ةمهلل  1248  هتاّوق  تضّرعت 



[←648]
فلَْغلل  1277. ادئاقف  ةسرولف  1276 ، ةاضقلا   اق  ّمث  لّوألا ، ّنآلا  لراش  بئان  نا  اشب ، نم 

.هئاخس افورعم  ناو 



[←649]
، ءادألاو ناّنفلل  اماح  ل  اعار ، نا  هتافو  1306 . ّح  نم 1283  وسڤت  مأ  ونيما ، اد  ودراغ  وه 

فرع
َ

.ه ناد  نوك  ْنأ  ّد  الو 



[←650]
عم  ) بقللا اذه  ەوبهو  نَم  مه  نوّيسرفلا  ناو  .المإ  ويجر  لِِغلا »   » ءامعز نم  ور ، لآ  ةْأ  نم 

«(. عضاوتملا »



[←651]
مح تونهلا  دسف  ّح ال  ةّداملا  تازاحلا  مهيلع  تمِّرُحو  ةّتونهلا  ءاعألا  اوفل  لئاإ ، طاسأ  نم 

.ةّينّدلا كالمألا  ثّشلاو  ةداعلا 



[←652]
، ءارآلا هف  ْتراضت  اتص  تفلخف  ةّلزغلا ، اهتارماغمو  قئافلا  اهلامج  ةفورعم  اذه ، ودراغ  ةنبا  ااغ ، تنا 

.اهيبأ ةمس  ملتملا   دّدرت  ّف  اّمم 



[←653]
.بضغلا زفإ   جخم  مّقلا ع  مالّسلا ، كالم  وه 



[←654]
.ةّصاخ رَوّصلا  دلوت  ةرداقلا ع  ةلملا  اهراتعا  انه  ةدوصقم  ةلِّخملا 



[←655]
، همحل نم  اهجوز  ماعطو  امهنبا  لتق  إ  اسارت ، كلم  سوروت ، اهلع  اهبضغ ع  اهعفد  لا  انكورب ،  

.رئاط ةهلآلا إ  اهتخسمف 



[←656]
.ةلاّتلا ةشاحلا  رظنا  اهيل .) امو   2 تسأ ، رْفس  مدقلا ،» دهعلا   )» شُروشحأ رزو  ناماه ، وه 



[←657]
تسأ تلانف  .دوهيلا  ةداإ  رّرقف  تسأ ، ّمع  يادرم ، نم  بضغ  دق  ناماه  ەرزو  نا  .سرفلا  كلم  شُروشحأ 

.هلْتقو ناماه  ءاضقلا ع  كلملا  نم 



[←658]
ةلملا اهّمأ  ترحتناف  نإ ،

ْ
سا نم  تجّوزتو  سونروتل  ةطخم  تنا  .مويتال  كلم  سونتال  ةنبا  ايڤال ،  

.اضغ اتامأ 



[←659]
.بضغلا زفإ   جخم  مّقلا ع  مالّسلا ، كالم  ىرخأ  ًةّرم  وه 



[←660]
.(5/9 لجنإ م ، « ) نوَعدُ َءانبأ هللا  نإف 

ّ
مه مالّسلا ، عاّسلل إ  وط  »



[←661]
فانصأو لويملل  للحت  نم  قلطنو  ةّلصألا ، عزاوّنلا  ل ع  ااطخلا  رهطملا ع  حاورألا   فصت  موق  ال 

، ةّلقعلا ةّحملا  اّمأ  أطخلا ، فرعت  ةّغلا ال  وأ  ةّعبطلا  ةّحملاو  .ةلذر  ّلو  ةلضف  ّل  عبنم  لا   ةّحملا 
.ةلاّتلا تابألا  ويلجرڤ   اهح  لا  تالاّشلا  كلذو  خت ، ْنأ  نكمف  راتخا ، نع  ردصت  لا 



[←662]
اهب ودحت  ْنإ  ام  اهّ  ء  ّل  عت إ  .ةّحملل و  نمالا  دادعتسالا  اهلخاد  لمحت   ةّلا  سفّنلا  ّنأ  يأ 

.لعف نمالا إ  اهدادعتسا  ةمجرت  هنع إ  ةمجاّنلا  ةعتملا 



[←663]
.ةفسالفلا يأ 



[←664]
توص اهراتعا  تاب ، ەوعدت  ام  وه  اذهو  .ناسإلا  لاعفأل  دشرم  اموهفم  لقعلا  ةلّنلا   ةردقلا  ەذه 

«. ّرحلا راتخالا  « ـ ب لا ،
ّ

توه



[←665]
.اوتنام ةدل  برق  ويلجرڤ ، سأر  طقسم  ةق  



[←666]
مهسوقط امهفافض  نوسرام ع  اونا  ةيط  لهأ  ّنإ  ةروطسألا  لوقت  نانويلا ،) طسو   ) اتويب نارهن  

.سوخا ةامح  تحت  ةّسوريإلا 



[←667]
.(1/39 اقول ، لجنإ   ) نادمعملا اّنحوي  ّمأ  تااصلأ ، اهّمع  ةنبا  ةرال  لجلا  مم إ  باهذ  ةراشإ إ 



[←668]
.اهاحل اناسإ  ادل   وه إ  هجتاو  ةدّرمتملا  ةلسرم  عاضخإ  ةّمهم  سوتول  دهع  دق  نا ق 



[←669]
وأ اسومان  هشُ  ام  مهيلع  ت 

ُ
م يوامّسلا  سودرفلا  دوعّصلاو إ  مهماحأ  ةف  ءاهنإ  نّهطتملا   ةغر  ّنإ 

.نكم ام  عأو  تقولا  لوط  مهيلع  ةضورفملا  تاقعلا  عالطضالا  صرحلا ع  مهعفدت إ  ةّكولس  ةدعاق 
.لَوطأ ءاقلا  نم  هنكمت  مدع  نع  ملتملا  رذتع  اذلو 



[←670]
نأ
ّ

ه ىورُو  اراثآ ، كي  مل  .اّسورارا  كيدف  دهع  نونز )   ) وننأ سّدقلا  ريد  سئر  اّثلا ، ودراغ  وه 
.انيدو وسك 

ً
نا 



[←671]
. ونالم  اّسورارا  رّمد 



[←672]
.ةقلخلا ەَوش   عو  اطقل  نا  .انوڤ  مأ  الاس ، د 

ّ
وتلإ  نب  هسوج  وه 



[←673]
ناّثلا و  اولهف ، وم  تا 

ّ
عا نع  اومجحأ  نيذلا  ّيناعلا  ةقاّسلا ) ةّثالثلا   ) لئاوألا موقلا  دصق 

.ەدجم ەوكراش  ملف  ةلقص  دنع  قوتو 
ّ

اوف الاطإ  ّح  تا 
ّ

هعا اوضفر  يذلا  نإ 
ْ

سا قافر  نم  َيداورطلا 



[←674]
بسحو تا ،

ّ
قف امفك  ةقرو  وأ ع  ضرألا  باّلا ع  وأ  لمّرلا  نم  ةنفح  لمّرلا ) نوراّضلا  وأ   ) نولامّرلا ني 

وأ ولدلا  جب  نم  لّوألا  فصّنلل  ةهباشم  ةروّصلا  تءاج  اذإف  .ظحلا  وأ  لقتسملا  نوأرق  ةعلاطلا  ةروّصلا 
.مداق حاجن  وأ  ةوب  ةراشو  نسح  لأف  ةمالع  اهوتعا  توحلا  جب  نم  اّثلا  فصنلل 



[←675]
لا دسجلا ، ةوهش  طرفملا إ  داقنالاو  مهّنلاو  لخلا  ةثالّثلا : عشجلا  بو  زمرت إ  ءاهوّشلا  ةأرملا  ەذه 
نأل
ّ

اه ةمدقلا » ةرحاّسلا  « ـ ةقحال ب تابأ  ويلجرڤ   اهوعدسو  .رهطملا  نم  العلا  زرافألا  اهنم   رَّهطَتُي 
.نامّزلا ءد  باوّصلا   ةّداج  نع  ناسإلا  تفرح  لا  ةواغلا  وتونڤنب ، سّدقلا  رظن  لّثمت ، 



[←676]
زمرت إ ةهاّدنلا  وأ  رحلا  سورع  ةاوغ  رطخ  ناد  نع  لل  رهظت  لا  ةأرملا  ەذه  تنا  اذإ  حاّلا  لءاس 

ىأرو .اشول  ةسّدقلا  مأ إ  ءارذعلا  مم  مأ إ  هتبحم )؟ ةلاحلا  ەذه  ناد   فرع  مل  فك   ) تاب
ّمهملا ...ةمحّرلا  وأ  ةلادعلا  وأ  ةّهلإلا  ةانعلا  وأ  ةققحلا  وأ  ةفسلفلا  وأ  لقعلل  امسجت  لّثمت  دق  نأ 

ّ
اه نورخآ 

.ەذاقنو ەريذحتل  ةسانملا  ةظحللا  هل   علطت  ةسراحو  ةكرام  ةروص  ّنأ  وه 



[←677]
ام كرادت  نولمعو ع  ا  رهطملا  نوضكري   نيذلا  خلا  لعف  ئطاتملاو   اسلل  ةدوصرم  ةّواط 

.(5 ، 5 ّم ، ەاور  ام  لجنإلا  رظنأ   ) نمّزلا نم  مهتاف 



[←678]
انه ةذوخأم  ةروّصلاو  .ءامّسلا  تاخ  ناسإلا إ  ةرظن  قلاخلا  هّجوي  ه  اّخف »  » هش ام  العلا  تارادملا  لش 

.رئاّطلا ةدراطم  دهشم  نم 



[←679]
أو ةّضرألا  تالتمملا  قلعتلا  باّلا إ  قاصتلالا  زمرو  .ةئاملا  دع  نماّثلا ع  رومزملا  نم  ةراع 

.اداسف تازاحلا 



[←680]
افورعم نا  .تاوبالل  ةّمسرلا  ةغللا  لا ،

ّ
ةّنت ةخألا  هتراع  قطني  وهو  .سماخلا  وناردأ  وه  انه  ملتملا 

.اموي ثالثو  ةنامثب  كلذ  دع  وتو 
ّ

زوّمت 1276 ، ّيوبالا  15  شرعلل  بخُتنا  دقو  لاملل ، هتّبحمو  هعشج 
االا بوث  لقث  نع  اذه  وناردأ  هف  ثّدحتي  يذلا  اّتلا  دع  ام  عطقملا  ةفلا   ەذه  ةزاجو  ناد إ  شُسو 

.رهّطلا ظافحلا ع  ةعص  نم  همعزي  امو 



[←681]
.اناڤال ەد  تنولا  وه  سماخلا  وناردأ  ةْأ  بقل  ناو  اناڤال ، وه  دوصقملا  لودجلا 



[←682]
نوجّوي الو  ناسإلا  ونب  جّوزي  روشّلا ال  دع  : » 30 - 29 ّم 12 ، لجنإ  حيسملا   دّسلا  مال  ةراشإ إ 

ويف َرخآلا  ملاعلا  تاوبالا   تامللا ع  ەذه  ناد  قّبطو  ةكئالملا .» لْثم  ءامّسلا  نونوك   ل  ادأ ،
.لا رئاس  ًةوسأ  نوتومس  ل  ةّصاخ  قوقح  نم  مهل  نوك  نلو  ةسنلا » جاوزأ   » اوعدُ نل  نأ 

ّ
مه



[←683]
ةدشرُمو ةعرو  تناو  وألا ، ەافنم  تاونس  ناد   ةامُح  دحأ  انيس ، الام  ولوروم  ةجوز 



[←684]
نأ لق  سماخلا  وناردأ  نع  دعتبا  نأ 

ّ
ه ناد  اهنم  دصق  لا  ةّعشلا  ةروّصلا  ەذه  ظافحلا ع  ُتصرح ع 

وه  هتبغر  لضفلا ع  ولعت   ةّتلل ) ًءاغتبا  ءالا  ناعمإلا    ) وناردأ ةغر  ّنأل  هعم ، ثدحلا  نم  تك 
.ثدحلا فارطأ  بذاجت  ةلصاوم 



[←685]
ةمدقلا اهوعد  وهو  .عشجلا  زمرت إ  لاو  وألا  ةدوشألا  ناد   اهاّمس  لا  ذلا 

ّ
ةئ روهظلا  دواعت  انه 

.ناسإلا روهظ  عم  ْترهظ  اهنأل 



[←686]
نم وألا  ةدوشألا  ّسملا   صلخملا ، زمر  ّولسلا ،»  » وه انّدلا  نم  ذلا 

ّ
ةئ درطس  يذلا  اذهب  دوصقملا 

.اضأ محجلا » »



[←687]
سوپأ  كلم  سوپ  هلع  اهضرع  لا  ةوشّرلا  ضفر  .م.ق ، ّاموّرلا  282  ماحلا  سويسباف ، سويا  وه 

.هتانب رهم  عفدو  هل  ءا ق  ةلوّدلا  تلّفكت  ْنأ  ّدح  اقف إ  تام  .هعم  مالّسلا  تاضوافم  ءانثأ 



[←688]
نا هتدل  لاجر  دحأ  ةذفان  لاملا إ  نم  غلام  ةلاتتم  ٍلال  ثالث  ةلط  ري  حار  يرا ، نم  الوقن ، سدقلا  وه 

.ثالّثلا هتانب  رهم  بدت  نع  ازجاع 



[←689]
ةقحلا لاوط  ةحلصملا  تاجزو  عادخلاو  لاملا  اسرف  ْتمح  لا  هپا  لآ  ةْأ  سّسؤم  هپا ، غه  وه 

اضأ وه  لماحلا  هنبا ، حبصسو  ةددع ، تاعطاقمو  اسرف  قود  اذه  هپا  نا  ةدتمملا ب 987 و1328 .
ةسرولف نوؤش  اهلّخدتل   ةألا  ەذه  تقم  ناد  ناو  اسرف ب 987 و996 . كلم  هپا ، غه  مسا 

لدعلا قّقحت  لمأو  ابك  اريدقت  هضحم  ناد  نا  يذلا  وه  اروطاما ، عباّسلا  يه  جــــتت  نود  اهلوؤحو 
.هد مالّسلاو ع 



[←690]
ةلمملا اهناصع ع  تنلعأ  تنا  اجلو ، اسرف  مويلا ب  ةمَساقتملا  ردنالفلا ، دال  نم  ندم  ەذه 

هتروك  1302. ةحداف   ةمه  تدّكف 
ْ

ه لمجلا  پلف  اههَباجو  ةّسرفلا 



[←691]
دفح وأ  باّصق  نبا  نا  قاودأ ، ةْأ  نم  ەرّدحتب  فورعملا  اذه ، هپا  ّنأ  ناد  دهع  ادئاس   داقتعالا  نا 

.هّمأ ةهج  نم  امّر  باّصق ،



[←692]
كولملا رخآ  ثلاّثلا ، كلش  ل  بّهرت ، نَم  وه  كلملا ، هپا   لآ  اس  ّيجنلورالا ، كولملا  رِخآ  نك  مل 

ضقلا ع لأ  دق  ملتملا ، نبا  هپا ، غه  ّنأ  اضأ  عيشأ  ْنل  .ريد  هتاح   نأو  لزُع  يذلا  ّيجنڤوملا ،
.نجّسلا هعدوأو  ناملراش  لس  رِخآو  نروللا  قود  لراش  هسفانم 



[←693]
.تالم ّنكو  اسرف ،) بونج   ) سڤولا ةدمع  هجناب ، نومار  تانب  نم  هئانبأ  جّوزت  دصق 



[←694]
.ةنياتم خــــراوت  ةّنعملا   ةلالّسلا  اهب  تماق  ةّع  تازاح غ  فثكتلا  لس  انه ع  ناد  عمج 



[←695]
رّفك نا  اذه ، هپا  دفح  ّنألا ، لراش  ّنأ  حاملإلاو إ  ةغّصلا  راركت  ع  ناد ، لق  نم  ةجودزم  ةخس 
نبا لتق  هلع ، قو  دفنام  ّنألا  لراش  لتاق  امَدعف  .ىذألا  ىذألا  عبو  ىرخأ  ةئيطخ  ةئيطخ  ّل  نع 

ءاضقلا ع هسفن  لراش  مَهّتُي  ام  .هّمع  شرع  بلاط  ءاج  ةع  ةسداّسلا  ّص   وهو  ناداّروك ، هخأ 
.هل هّسد  نوك  ّمس  ّإلا  ساموت  فورعملا  سّدقلا 



[←696]
حمُرو .فّثكم  ّامولد  معد  ةسرولف  لخد  هّنلو  شجو ، حالس  الاطإ  لخد  يذلا  ّاڤلا  لراش  دصق 

.ةناخلا دصق  نإ 
ّ

ام اذوهي 



[←697]
نط  » اّبعش دُ  نا  ام  كلذكو  اهيلاهأ ، ةّماع  يأ  اهسفن ، ةسرولف  رقي  وهف  .ناتنكمم  ناتءارق  انه 

.اهيف ارفاظ  نا  يذلا  ضبلا  فلَغلا  بزح  وهو  ةنيدملا ،»



[←698]
ان  1284. لحاوس  ضرع  ارح   ةمهلا  اّثلا إ  ّنألا  لراش  ضرعت 



[←699]
االا لمجلا  پلف  هلعف  ام  حيملت إ  انهو  .ةّسرفلا  ةّلملا  راعش  اهركذ ،  قبس  دقو  قبنّزلا ، ةرهز 
لسرأ .ةّبالا  ةطلّسلا  نع  ّرفلا  جاّتلا  لالقتسا  لوح  هعم  فالخ  وه   نا  يذلا  نماّثلا ، وشافنوب 

ەوركذو ەوزجتحلو  امور ، برق  انالأ  ةق  ةسنك  وشافنوب   ضقلا ع  اوقلل  هعاتأ  ضع  اذه  پلف 
ناس ةدعاسم  برهلا  نم  االا  نكمتو  نارفغلا .) كوكصو  سّدقلا  تافرب  ةرجاتملا   ) ةّناعمّسلا ةسرامم 

هجاجتحا نع  انه  نلع  وهف  روكذملا ، االل  ناد  ەرك  ّل  عو  .ادمو  اراعُس  ماّأ  دع  تومس  هّنلو  ةقلا ،
اهلالقتسا ال ةّروطامالا  ةلانب  هتعراقم  نكمو  ضرألا ، حيسملا ع  بئان  ەرظن  لّثم   ّلظ  ذإ 

ْ
هلاقتعا ، ع 

رجم  » نم نأ 
ّ

ه ّصل ، عم  بلُص  حيسملا  ّنأ  نم  ّم  لجنإ  دري   ام  ةراشإ إ  اّتلا  عطقملا  .ەزاجتحا و 
لاقتعا اماق  نيذللا  لمجلا  پلف  َات  شف إ  حيملّتلا  انه  بلق  ناد  ّلعل  ْنلو  ّماعلا .» ّقحلا 

.انولوك اراسو  هراغون  ود  موّيغ  امهو  هنم ، رمأ  وشافنوب 



[←700]
محو حيسملا  دّسلا  ماح  يذلا  ّاموّرلا  ماحلا  ههّبش  ةقاّسلا ،) ةشاحلا  رظنأ   ) لمجلا پلف  دصق 

.هئادعأ نم  ضحتب  توملا  هلع 



[←701]
.ءارذعلا مم  دصق 



[←702]
.امهتالتمم ءالسالل ع  هّمعو  ەرهص  ردغلا  ق 

َ
لت يذلا  روُص  كلم 



[←703]
.بهذ ەاد إ  ّسمت  ام  ّل  لحت  ةردقلا ع  سوخا  نم  لان  يذلا  ّيروطسألا  اغف  كلم 



[←704]
نم مغّرلا  اعوج  توملا  تلّثمت   هتبقاع  ّنأل  وأ  رامحلا ، َذأ  هنذأ  نع  سويدڤوأ  ەدروأ  امل  اّمإ  كحّضلا 

(. ةقاّسلا ةشاحلا   ) همهن ءاضرإ  سوخا ع  نم  اهلان  لا  ةردقلا 



[←705]
.مِجُرف احرأ ، ءالسالا ع  دع  ّيناعلا  مئانغ  نم  امسق  ناخع  ق 



[←706]
تّيم اّرخو  ةقعاّصلا  امهــف هللا  ّسملا ، بعّشلا  لاومأ  ضعب  ظافتحالا  انانح  اهلعو  ةفس  تلواح 

.سرط سّدقلا  مامأ 



[←707]
مأ  ) ضماغ سراف  هل  رهظف  اروس ، كلم  عباّرلا  سقولس  ندل  نم  اثوعم  ملشروأ  له  زونك  ةق  لواح 

.ەداوج تاسفر  تحت  برهلل  ەّرطضاو  كالم )؟



[←708]
ةلغ

ً
هلتقف  ذلا 

ّ
به نم  ةبك  ةّم  هعمو  سورودويلوپ  هَنبا  ةداورط  كلم  ماپ  هلإ  لسرأ  روتسملوپ :

تاّدجالا إ ضعو  ةذالإلا »  » زمرت   ) هْتمعأ امدع  لتقلا ، ّمأ  اكه ، هْتتامأ  دقو  ذلا 
ّ

.به وتسل ع 
(. ّومألا ملألا 



[←709]
.اّحم لامللو  اعشج  ْنلو  ناموّرلا ، لاطألا  نم  نا  .ق  لتاق  وه 



[←710]
انه بـ توعنملا   ) نولوپأو اناد  هف  دلتل  نام  نع  ثحت  تحارو  نونوي  بضغ  نم  ةروطسألا  انوتال   ْته 

.رحلا ضرع  لصألا   ةمئاعلا  سولد  ةرج  يج  اهل  تّثف  ءامّسلا ،)» َيع  »



[←711]
.ناعرلا هَعِمسو  حيسملا  دّسلا  ةدالو  دنع  ةكئالملا  ەالت  يذلا  دشّلا  دصق 



[←712]
.ةققحلا ءام  نم  وه  اهاقسف  بوقع ، ءام ب  نم  عس  تقس  نَم   



[←713]
.اهتياهن ُدع  كردت  مل  هماّأ  ّنأ  دصق  .ردقلا  تاّر  ىدحإ 



[←714]
.حقلا سوق  ةنوعم  دعصتو  لت  ةهلآلا ، ةلوسر  سيإ ،  



[←715]
لتقمل اماقتنا  دعملا  مدهو  ملشروأ  اح  سّدقملا ،» باتلا   » ءاّرق ىدل  فورعملا  ّاموّرلا  روطامالا  وه 

.حيسملا دّسلا 



[←716]
انه دري  ام  زولوت ، نم  نأ 

ّ
ه عاش  ْنو   ) ان نم  ّيتال  رعاش  .م ،)  96 - 45  ) سويساتس سوسلپا  سوسلپ 

هحش ش  اذه  و   ) اهّمتي نأ  لق  وت 
ّ

لا  لخأ » ةدوشأ  و« ةيِط » ةدوشأ   » هلامعأ ّمهأ  نم  ناد ،) يدل 
(. همال  



[←717]
ساقلا إ لش  رهطملا  ّنأ  عم  ويلجرڤ ، ةاقالم  لجأ  نم  رهطملا  ىرخأ   ةنس  ءاضقل  ەدادعتسا  يدي 

.نم سودرفلا 



[←718]
«. لدعلل شاطعلل  وط  (: » 5/6  ) ّم لجنإ  ةراشإ إ 



[←719]
.سويساتسل اعم  رخاس  رعاش 



[←720]
عم وحن  ەاإ  ًّدعم  (، 57 - 56 ثلاّثلا ، باتلا  ةذانإلا ،»  )» بهذلل ويلجرڤ  عــــقت  انه  ناد  ستق 

.هللا ةاقالم  ةغّرلا   ازاجم إ  هلّوح  امّر  ل  لاملا ، بلط  لادتعالا  



[←721]
ريذّتلاو لخلا  لاقتك  اهل ، ةلاقملا  ةئيطخلل  صّصخملا  باقعلا  ةئيطخ  ّل  نع  رهطملا  فكتلا   نوك 

.انه



[←722]
ةرهش عراضت  اهترهش  داتو  تاّفّلا ،»  » وأ تاّعّرلا » « ـ ةفورعملا ب ەدئاصق  ويلجرڤ ع  انه إ  ةراشإلا 

«. ةذانإلا  » هتمحلم



[←723]
لتقس امهنولو  سسيلوو  سلويتإ  مّرحملا  حافّسلا  نم  اهيبا  ةدالول  اذه  جودزملا  اهنزحو  بدوأ ، ّمأ   

.رخآلا امهدحأ 



[←724]
دجنسا ام  ةيِط » ةدوشأ   » ةاتك ىدل  اهتنوعم  سويساتس  دجنسا  ناموّرلاو ، قغإلا  دنع  خــــراّتلا  ةهلإ   

«. سودرفلا  » ةاتل نولوپأو  ّنهب  دجنسَسو  دشّلا ، اذه  ةاتل  ماهلإلا  تاّب  ناد 



[←725]
«. ددجلا دهعلا   » سرط  سّدقلا  بقل  وه  كمّسلا  دئاص 



[←726]
(. سانلا لج  ةسرفلا  ةّعلا ع  فورعم    ) ّيرعّشلا ماهلإلا  تاّرو  نولوپأ  ّرقم  وه  لجلا  اذه 



[←727]
ْنأ نود  ةّحسملا ) ةفرعم   ) قطلا رانأ  دقف  هتمظع ، ردصمو  ويلجرڤ  ةاسأم  فعت  تب   لمجأ  اذه  ّلعل 

.ساسألا اذه  ةّعّشلا ع  ةحاّنلا  نم  ه  ناد  ةقالع  لما  مهفو  عملا  عّسوتلا  نكمو  .هسفن  وه  اهي 



[←728]
هف أرق  سطسغأل ، ّهذلا  علا  هف  حدتم  (، 7 - 5 عباّرلا ، باتلا   ) ويلجرڤ تاّعر »  » نم عطقم  ةراشإ إ 

.حيسملا دّسلا  ءم  اؤبت  سولا  روصعلا  لهأ 



[←729]
هسفن وه  نإ 

ّ
ه سويساتس  لوقو  لئاوألا ، ّيحسملا  َدراط  نإ 

ّ
ه لاقُ  هنم ، اّقم  سويساتس  نا  ّامور  ماح 

.هعسو نا   ام  ّل  مهتدعاسمل  مّدق 



[←730]
زاتما سولا ، روصعلا  افورعم   نا  .م.ق ،) نانويلا 159  ةنجاطرق 195  -  ) لزاه ّيتال  رعاش  ت 

ْ
سويس

.هتناتمو بولسألا  حضوب 



[←731]
هنأش ناو ، رخآلا ، وه  لزاه  ّيتال  رعاش  .م.ق ،)  166 - 219 ( ) ملتملا رعاّشلا  َّس   ) سويْساتس سويلكك 

.قِتعأ ادع  سويست ، نأش 



[←732]
.لزاه ّيتال  رعاش  .م.ق )  184 - 254  ) سوتوال



[←733]
.ويلجرڤل اقدص  ناو  سطت ، نع  ةاسأم  بحاص  سوفور  سوراڤ 



[←734]
.رخاس ّيتال  رعاش  ةّدالم ،)  62 - 34  ) سوالف سويسپ 



[←735]
.سوموه دصق  ّغإلا 



[←736]
.سجلا اذه  ءارعش  نم أ  تعو  ةددع  تاّدجارت  بحاص  ّانوي  رعاش  .م ،) .ق   406 - 480  ) سدروأ



[←737]
شاع ب 479 و411 رخآ  ّانوي  رعاش  هسفن  مسالا  لمحو  ّانوي ، ّيدجارت  رعاش  ( 367 - 340  ) نوفنأ

.م.ق



[←738]
.ّانوي ّانغ  رعاش  ( 468 - 556  ) سدنومس



[←739]
.ّانوي ّيدجارت  رعاش  ( 400 - 448  ) نوتاغأ



[←740]
.ةيط كلم  بدوأ  ةنبا  نوغنأ 



[←741]
.ةيط اولمح ع  نيذلا  ةعّسلا  كولملا  دحأ  سويدت ، ةجوز  فد 



[←742]
.سسلوپ ةجوزو  ةقاّسلا  تخأ  اجرأ 



[←743]
.ةناّثلا بدوأ  ةنبا  مسإ 



[←744]
.ةيط جاهم  اهيلع  لسيه  تلد  امن  برق  ءام  اجنال ع 



[←745]
ّنأو  (، 93 - 52 نوعلا ، ةدوشألا  محجلا ،»  )» محجلا ناد   اهلحأ  دقو  وتنام ، ساست   ةنبا 

.اوهس وأ  .اضقانت  اهنع  لاؤّسلا 



[←746]
.لخأ ّمأ  رحلا ، ةّر  ستت 



[←747]
.لخأ اهّبحأ  سوكس ، كلم  دموكل  ةنبا  امادد 



[←748]
.احاص ةع  ةداحلاو  ةاعلا  ذإ ب 

َ
ْن نا  تقولاف  راهّنلا ، نم  وألا  عــرألا  تاعاّسلا  دصق 



[←749]
مهّنلا ع دّوعت  اهب  نوّرم  نَم  اهرمث ع  اهعنمو  ةاحلا ،» ةرجش   » اضأ تو 

ُ
د ةاوغلا ،» ةرجش   »

.مهرّهطتل ادهمت  ماعطلا  نع  ءانغتسالا 



[←750]
.ّنذَخوبن ماعط  نم  لألا  لاناد  ّنلا  ضفر  ةراشإ إ 



[←751]
باتلا  » نم « ) ّفش ْحتفا  ەاّر   » ةراعلا دوصقملاو  .لتّلا  ةوذعل  ةجهبلاو  نّهطتملا ، باذعل  ألا 

.ماعّطلا لوانتل  دمحل هللا ال  امهحتف  بلط  سّدقملا )»



[←752]
.هنم عبش  مئاد ال  عج  هتباصأ  ْنأ  هتبقاعف  تيمد  ةهلإلا  ةاغ  خل   ةرجش  عطق  الاس ، كولم  دحأ  نبا 



[←753]
ملشروأل  70 ناموّرلا  راصح  ءانثأ  عجلا   نم  اهنبا  تلأ  اهتياح ، مدقلا » دهعلا   » د رازاعلإ ، ارام 

.ةّدالم



[←754]
فنألاو  نيعلاو  بجاحلا  بترتو  ّيلا  هجولا  لكش  ّنأ  نوري  سولا  روصعلا  لا  

ّ
توه ءاملع  نا 

حملم هش  ەدحو   M فرحلا لازهلا أ ع  ّنأ  انه إ  ناد  شو  ناسإلا ،) ) OMO ةدرفملا مسرب  هجولا 



[←755]
، هعم لداتو  نادل  اقدص  نا  وت  1296 . دوّسلا ، فلَغلا  بزح  نمو  ءالن ، ةأ  نم  انود ، يزروف 

.عذللا ةددش  ةّئاجه  دئاصق  حازملا ، لس  ع 



[←756]
.»؟ َتكرت اذامل  لإ  : » بلّصلا حيسملا ع  دّسلا  ةراع  ةراشإ إ 



[←757]
ن ّنك  اهءاس  ّنو  ةّجمه  هش  ماوقأ  ةنوكسم  تنا  نإ 

ّ
اه لاق  ايد  طسو  ةقطنم   وألا  اجارا 

.وألا نم  ةّشحو  نأ أ 
ّ

اه حّملو إ  ازاجم  وألا  مسا  اهوعد  ةسرولف ، ةناّثلاو  .تاراع 



[←758]
تاّلا نأ ال 

ّ
ه ملتملا  دصقو  .مالسإلا  لهأ  ةمسل  اروأ  ةعئاش   تناو  ، Saracine ةدرفم ناد  مدختسا 

اهلادإ بـ وعد إ  ام  دجن  ملو  .ةسرولف  ءاس  امهيلإ  تجاتحا  ام  ةاقرو  مقت  نجتحا إ  تاملسملا  الو 
.هتمجرت نامثع   نسح  روتكدلا  قومرملا  انفلس  لعف  ام  تاّثو » »



[←759]
.رمقلا عبّطلا  دصق 



[←760]
.هناج ةرئاّسلا إ  ويلجرڤ  حورل  اماحا  ّسلا  لّهمتي   هنأ  دصق 



[←761]
«. رمقلا ءامس   » سودرفلا ،»  » ناد  اهلاقسو  ملتملا ، يزروف  ةققش   



[←762]
نا .ع  ثلاّثلا  نرقلا  نم  اّثلا  فصّنلا  نم  رعاش  اول ،) ةنيدم  ةس إ   ) ّوللا يدراڤوأ  اتنوجانوب د 

.ةلقصو ةّسرفلا  سڤولا  ءارعش  اح 



[←763]
قودنص مأ  ءدلا  نا   نأل 

ّ
ه ةّسرفلا  روت »  » ةنيدم همسا  طترا  عباّرلا ، ونترام  بّقلملا  نومس  االا  وه 

.كمّسلا لأ  نم  امختم  تامو  ةنطلا  فرُع  .الاطب  يرب »  » نم ةققحلا  ناو   اهتّئاردتا ،



[←764]
اعلوم ناو  ةونج ، برق  عقت  اشانرڤو  اهنباعث ، نم  ذغتي 

ّ
ى عباّرلا  ونترام  نا  الاطإ ، طسو  انسلوب  

.اهذبب



[←765]
وبأ وهو  مهّنلاو ، ريذتلا  فرُع  ثلاثلا ع ، نرقلا  نم  اّثلا  فصّنلا  شاع   ّرولف  لن  ادي  ًد  ونيدلاوأ 

نم ثالّثلاو  ةثلاّثلا  ةدوشألا  هتاسأم   ةفوصوملا  ونيلوغوأ  تنولا  كلهُمو  ةب  فقسأ  يجدور 
.» محجلا «



[←766]
1274و1294. انيفار ب فقسأ  ناو  ةونج ، نم  وه  .دودللا  ناد  ّودع  نماّثلا  وشافنوب  االا  وه غ  وشافنوب 



[←767]
اذهب ةأرما  اول  فرعس   نأ 

ّ
ه هل  أني  ملتملاو   . هل لاقُ  ام  مهف  وهو ال  انه  ناد  ودي   . ةأرما مسا  اوتنج 

» ادمولا حط  » نأ 
ّ

ه ركذن  يذلا  ناد  ةاح  نم  ّعف  لصف  انهو   . ةّحمو ةّدوم  ةقالع  اهب  هطتو  مسالا 
.( باتلا اذه  لخدم  رظنأ  تاءوبن ( ةأه  ّاحلا ع  هشعم 



[←768]
ةاحلا مأتلاو » ّيدلا  هاتك  ناد  اهنّمض  لا  اغألا  وأ  علطم   : » ّبحلا َرهوج  ِتاردُملا  ءاسّلا  اهتّيأ   «

. ةلمجلا وألا  ةّئانغلا  ەدئاصق  نم  و  ، » ةددجلا



[←769]
روطامالا ىدل  ثوم 

ِّ
اق نا  ذإ 

ْ
اذه  ّهملا  هقل  رهتشاو  وت  1250 

ّ
ينلاد ، ومواج  وه  ثوملا 

ِّ
ق

» ةّماعلا ةحاصف  ّيرظّنلا »  هاتك  ناد   اهحدتما  دئاصق  بحاص  وهو   . اّثلا كيدف 



[←770]
بولسألا ةكرح » ةدالو  لق  ّاسوت  رعاش  لضفأ  ناو  ةسرولف  1294 ، وت  

ّ
ورأ ، نم  نوغ ،

ْ
وت

.( ةلاتلا ةشاحلا  رظنأ  ) » ددجلا بذعلا 



[←771]
يدأ ع  تدلو  لا  ةّعشلا  ةكرحلا  وأ  راّتلا  مسا  وه   Dolce stil nuovo ددجلا » بذعلا  بولسألا  »

ةحاصف   » هاتك ناد   اهل  رظن  .نالاا  يدغ  رعاّشلا  هقدص  مهسأر  ع  هقافر  نم  ددعو  ناد 
روداولا رعش  ثأتلا 

ّ
ر نم  ء  عم  ّطاعلاو ، ّشلاو  ّانغلا  قّمعتلاو  ماهلإلا »  » موقت ع تناو  ةّماعلا ،»

ناد  » هسر  لاج  هلع  دكؤت  امو  مهاوسو ، روداولا  قط  نع  كلذك ، امّرو  هسفن ، ناد  ه  ّرقأ 
.برعلا ةفّوصتملاو  لزغلا  ءارعّشلا  ةّئانغ  اتا ،»



[←772]
ناد ەّدع  دوّسلا ، فل  ـ َغلا معزو  هسفن ، ملتملا  انود  يزروف  قيقش  انود ، وسروك  وه  ألا  َمثآلا 

، ناصعلاو ةناخلا  امهّتم  ةنيدملا  1308  نم  بره  دقلو  .ةسرولف  قحل  يذلا  بارخلا  نع  لّوألا  لؤوسملا 
وأ ةّساطنف  ةجلاعم  انه  ةثداحلا  ناد  جلاعو  .ەداوج  ع  نم  طقس  هّنلو  ەْأو ، هلع  ضقلا  نكمأو 

.ةّلاخ



[←773]
اهنم دحاولل  ةّفارخ  تانئا  مهو  محجلا ،)»  » مهانلاق  دقو  سورطنق ، عمج   ) سطانقلا مه  باحّسلا  ءانبأ 
اهيلع علخ  ةاحسو  نويسإ  جاوز  نم  اودلو  نإ 

ّ
مه ةروطسألا  لوقت  ناصح ، مسج  فصنو  ناسإ  مسج  فصن 

.مهداأو سوت  مهل  ىّدصتف  ةدعلا  اوعو  يپال  سرع  اولمث   دقو  .نونوي  ةئيه  يج 



[←774]
ەدونج َضع  ىأر  ّينادملا ، ةمجاهمل  داعلج  لج  نم  لزن  امدنع  نوعدج ، ّنأ  مدقلا » دهعلا   » دري 

ةكراشملا نم  مهمرحو  مهركنساف  باللا ، ءاملا  نوعطل  اوذخأ  نأو 
ّ

مه شطعلا  ةدام  نع  نجاع  ّيناعلا 
.ّنلا قاقحتساو  لاتقلا   



[←775]
ةهلآلا ماعط  ّس  ةّسرفلا (ambroisie و  اهلاقت   )  anbrosia ةدرفملا ناد  مدختسإ  ةهلآلا : نع 

دكؤت مل  ْنو  اهيف  ةاح  نع »  » ةدرفملا ّلعل  .ذذل  ّش  ماعط  ّل  ازاجم ع  ّلدت  تراصو  قغإلا ، دنع 
«. ةّهلإ ةذغأ  ىذش   » عم تبلا  مهف  ْنأل  ّوجرم  ءيراقلاو  كلذ ، سماوقلا 



[←776]
ةناثلا رهطملا و  رهظلا   دع  ةناثلا  ش إ  نا  ناد ، اهعي  لا  جاربألا  ةكرح  نمض  تقولا ، نأ  يأ 

.ملشروأ احاص  



[←777]
.هتدالو ىدل  تلعشأ  بشخلا  نم  ةعطق  جّهوت  ردق  شع  ْنأ  ورغالم  اّضقم ع  نا  سويدوأ ، بسح 
مهلتقف ءارفلا  هلاوخأ  قف  وه ، ەداص  ّبد  ءارف  اهادهأو  انالاتأ  ّبحأو  ّمث ك  .اهتفخأو  اهتق  اثلأ  هّمأ  ّنلو 

.اهلاعتشا هقرغتسا  يذلا  نمّزلا  ّصلا   تامف  راّنلا  بشخلا   ةعطق  اهضغ  نم  هّمأ  تقلأف  .اضغ 



[←778]
لوح هنمز  ةفسالف  ىدل  ادئاس  نا  ام  سويساتس ، ناسل  ع  ناد ، عبي  ةلاّتلا ، تاّثاللا  نم  ددع  لاوط 

ەّرقتسم  ياّلا إ  هلصوت  يذلاو  ءارمحلا  ةغّصلا  نم  دّرجملا  ّملا ، وه  ّنلا  مدلا  .ەّومنو  نجلا  ءوش 
نكت مهاس   ةأرملا ال  ّنأ  دقَتعُ  نا  ام  .ءاذغلل  اهتجاحو  اهشطع  ع  ه ، نأ  نود  نم  تصخلا 

حيقلت نم  أشي  نجلا  ّنأ  تثأ  يذلا  ثدحلا  ملعلا  هنع  فشكس  امل  افالخ  هل ، لماح  دّرجم  ل   نجلا ،
.نألا تاضبل  ذلا 

ّ
رك نماح 



[←779]
ةكرح لعفلا  ةروكذملا  رحلا  تاقولخملو  رْطف .) )  fungo ضعلا أرقو  جنفسإ ) ) spungo ناد بتك 

.رعاّشلا ەدصق  ام  اذهو  اّدج ، دودحم  ردق  ساسحو 



[←780]
ةّهلإ ةّوق  لشو  عيمجلا  لمشو  حاورألا  عيمج  نع  ٌلقتسم  لاّعف  لقع  دوجوب  دشر  نبا  لوق  ّدر ع  انه 

.انه سويساتس  هضرع  ام  وهو  ةّدرف ، حور  دوجوب  لوقلا  ّإلا  ساموت  سّدقلا  هضراع  دقو  .ةلصفنم 



[←781]
ردقلا ةهلإ  سسخال  اهنم  لزغت  لاو  دحاو  َلل  ةرّدقملا  ناّتلا  طويخ  دفنت  امدنع  توم  ناسإلا  ّنأ  دصق 
اهيّقلتب حمس  اّمم  ةّاردإلاو ، ةكذتلا  اهتاردق  لما  اهلمع ، حوّرلا  لصاوت  توملا  دع  ّح  ْنلو  .لا  ةاح 

.باوّثلا وأ  باقعلا 



[←782]
رهطملا فملا إ  ْيتلا  ّبصم  وأ إ  مثآلا ، ةلاح  محجلا   باهذلل إ  نوألا  اش  اّمإ إ  يأ 

.حلاّصلا ةلاح  سودرفلاف  



[←783]
مّهوتنف ه ، طحملا  ءاوهلا  اهب  غمدتو  هتاح  ناسإلا   اهيلع  نا  لا  ةروّصلا  ّعش  ةلشملا  حورلا  نأ  دصق 

.هحش ىوس  ىرن  ەارن  ح ال  نأ 
ّ

ان



[←784]
ةّسرفلاو :  sombra ةّناسإلاو :  ombra ةّلاطإلا نئالا  ّلظ »  » ةّنتّلا تاغللا  حبّشلا   دُ 

.اهتقاسو ةثالّثلا  ەذه  ملتملا   ةركف  دنس  ةدرفملا  ەذه  عف  ئراقلا ، ىري  امو  :  ombre



[←785]
.احاص سانلا  ت  

ُ
تر
ّ

ل ةالص  ةاد  و  ةّنتّلا ، اهعضو 



[←786]
.عس دلتس  اهنأ  اهّ  امدنع  لج  كالملا  ءارذعلا ع  مم  ةاجإ 



[←787]
، ةّفعلا ةاح  نع  كلذ  ةجراخ 

ً
يج ، نم  دلوب  تلمح  نأل 

ّ
اه سله  اهتاّروح  ىدحإ  اناد  دّصلا  ةهلإ  ْتدرط 

ەذه إ سله  يج  لّوحف  .ّلا  ّبحلا غ  ّصاخلا  سوني  ّمس  نا  اهلاصوأ  ْتّسحأ   نأف 
ّ

اه
«. ألا ّبدلا   » ةكوك 



[←788]
اذه امهعامتجا  نمو  ةّشخ ، ةرق  لخاد  روّثلا  تعماج  لا  اهركذ ،) قبس   ) سونيم ةجوز  سا  ةراشإ إ 

.سروطونيملا دلو 



[←789]
ةدولل ازمر  اهنوّدعو  نوّدلا  ةقطنم  ءامدقلا   اهعقوم  سولا ، روصعلا  مسالا   اذهب  تفرُع  لاج 

.ىوصقلا



[←790]
.سويدموقن كلملا  طال  اهشاع   لا  كّتهتلا  ةاح  احملتو إ  امهت  ةلملا  ەراصتنا  موي  ُد ق 



[←791]
نأ ةهلالل  تعّتو  رهّنلا  حبس   وهو  هتضتحاو  ةّروح  هتقشع  سونيو ، دراطع  نبا  وه  سوتيدورفامره 

، ركذلاو نألا  صئاصخ  عمج  ادحاو  ادسج  نالش  اراصو  ةهلآلا  اهل  تاجتساف  .دألا  امهامسج إ  دحّتي 
.نخلا نئالا  قلطُ ع  همسا  راصو 



[←792]
اروث ةّشخلا  ةرقلا  لخاد  تعجاض  تنا  اّملف  سا :  رمأ  نم  مّدقت  ام  ةفعاضم إ  ةخسو  ةناث  ةراشإ 

.هترق لْثم  تراص  ف 



[←793]
.انولوب نم  روهشم  رعاش  نغ  ودغ 



[←794]
اهانبا َبهن  ةخألا ، لتق  ْنأ  رّرقف  سه ، ه إ  َدهع  امدع  هنبا  عاضأ  دق  امن ، كلم  سوغروكل ، نا 

.اهذاقنإل



[←795]
وه همسا  عمو   ) هتاح براجت  عيمج  ناس  ەدرَي ع  نَم  يل  رهن  دعاس  ةّنانويلا ، اجولوثيملا   

، اّساسأ ًدعت  نعلاو ، ةنماّثلا  ةدوشألا  ةاهن  ظحالنس   ام  هلع ، لخدُ  ناد  ّنلو  ناسّلا .)» »
.اهنم هتت  دع  هئواسم  تاكذ  ءرملا  هلعجف ُي 



[←796]
.ّروب ود  وج  روداولا  رعاش  دوصقملاو  ةّسرفلا ، جمل  ةنيدم  ةس إ 



[←797]
نم ءزجلا ، اذه  نم  نعلاو  ةعاّرلا  ةدوشألا  ەانلاق   نأ  قبس  ورأ ،) ةنيدم  ةس إ   ) ّيرألا وتْغ 

.اناث ارعاش  ەتع  ناد  ناو  وت  1294 ،
ّ

اناسوت ، ءارعش  راك 



[←798]
نرقلا نم  اّثلا  فصّنلا  شاع   ةّسرفلا ، روغبلا  نم  روداولا ، ءارعش  بك  لاناد ، ونرآ  وه 

ةصقلا ەدئاصق  ضع  ەااح   وأ  ناد  همهلتسا  دقو  ةعّصلا ، نازوألاو  لاشألا  ّوتي  نا  .ع  اّثلا 
ل اهدحو  رعاّشلا  ةجهل  ظقّتلا ال  لس  ااحم ع  ةّلاسولا ، ونرآ  مال  انه  ناد  غصو  .وألا 

.هلسأ كلذك 



[←799]
هف زاتج  يذلا  مسوملا  اذه  .ةانلا   لس  اهيلإ ع  ش  اناسإ ، بلغأ  زاتج  رهن   « ويإلا »

.اناسإ بونج  ناملا ع  جب  رهظ  رهطملا ، نارفاسملا » »



[←800]
.8 ، 5 ّم ، لجنإ  نم  و  ةّنتّلا ، اهعضو 



[←801]
اذه نم  ةع  ةعاّسلا  ةدوشألا  ةواهلا   نم  نادو  ويلجر  جخأ  يذلا  شحولا  وه  وج  ّنأ  ركذن 

بتك انهو  وج ،» زجع  ع   » ادعص نأ 
ّ

امه ةدوشألا  كلت  ناد   بتك  دقو   ) هل امو  تبلا 79  ءزجلا ،
«.( ەرهظ «ع 



[←802]
تغطصا سث  ّوت  امدنعو  امهــوذ ، قافو  سوماب ع غ  ةّصلا  ّبحأ  ّا  ّيروطسأ  باش  سث 

.هئامد اهتحت  ناقتل  انا  لا  توّتلا  ةرجش 



[←803]
.ةنونيّدلا موي  نراتخملا   حيسملا  اهب  لقتسس  لا  تامللا  ەذه   ّنأ  لجانألا  أرقت  



[←804]
طسولا علا  لهأ  ناو  ارجف ، نا  تقولا  ّنأ  ناد  دصقو  ةرهّزلا ، بكوك  زمري إ  نانويلا  ةرج   مسا 

.رجفلا هلع   نوكت  ام  قَدصأ  نوكت  مالحألا  ّنأ  نودقتع 



[←805]
ةصخ ل  ةلمج ، تنا  نأ 

ّ
اه اهنع  ركذُ  مل  .بوقع  تاجوز  وأو  ركلا  نال  ةنبا  ال )»   » وأ « ) ةئيل »

(. ةلاّتلا ةشاحلا  رظنأ  لحار -  عم  ةنراقملا   ) لمعلا ةاح  وأ  ةطشلا  ةاحلا  زمرتو إ 



[←806]
ەذه ناد   ركذ  ىزغم  ءيراقلا  خ ع  الو   ) ةّلمأتلا ةاحلا  زمرت إ  مقعو ، ةلمج  ةناّثلا ، بوقع  ةجوز 

ةمئاق ع اهلما  ادمولا »  » ةفسلف ّلعلف  ّينالا ، طمنلا  نيذه  ال  ةدوشألا 
( امهلفاتو لعفلاو  لّمأتلا  يأدم  لمات 



[←807]
ويلجر .ةّللا  ةداسلا  زمر  نالش  امهعامتجاو  ةّنمّزلاو ، ةحّورلا  تطلّسلا  يَزمر  للتلاو  جــــتتلا  لّثم 

.تاّناحورلاو تاّنمزلا  ةفا  ةفرعم  هل  دهشو  ارعاش  ناد  انه  سّرك 



[←808]
.انيار نم  اق  يأ  ّاك ، دنع 



[←809]
دع عساّتلا ع  تبلا  ثالثلاو ، ةثلاّثلا  ةدوشألا  ّإ   ادلتام ، ةدّسلا ، ەذه  مسا  نع  ناد  فشك  نل 

الإ  يوْنيإ ، رهن  ەام  نمو  هنم  ب  اهلعجو  يل  رهن  حاورألا إ  داتقا  ةلّثمتملا   اهتفظو ، نع  الو  .ةئاملا 
ةداعّسلا تالامتحالا ع  بلغأ  ّلد   ضماغ  هجو  وه  .ثالثلاو  ةثلاثلاو  ثالّثلاو  ةناّثلا  تدوشألا 

حاّلا مّدقت  دقلو  .ّرألا  سودرفلا  ذلاو  
ّ

تا ةداعتسملا ، ةءالا  ةلاح  ناسإلل   ةاطعملا  ةّضرألا 
ەذه نم  ەاقتسا  ناد  نوك  دق  يذلا  هجولا  اذهل  ّعفلا  ردصملا  روثعلل ع  تاّضرفلا  فلتخم  نوثحالاو 

قلطُ حاّلا ، هلإ  وهف  سولإ ، اّمأ  .ّاسلا  هلاضن  دهع  وأ   ددجلا » ةاحلا   » ةاتك ةف  كلت ،  وأ  ةأرملا 
.اقفإل ةّقلا  ةّلامشلا  لحاوّسلا  نم  ّبهت  لا  وكوّسلا  حــــر 



[←810]
.رهّزلا فطقت  تنا  امف  محجلا  وأ  ّفسلا  ملاعلا  كلم  نوتول  اهفطتخا  تمد ، ةنبا   



[←811]
.م.ق  480 وحن لندردلا ، قيضم  يأ  



[←812]
، سوتسس وه   هتقشع  تلل  ةلل  ّل  ةحاس 

ً
رحلا  ع  نا  ىرغّصلا ، اسآ  سودبأ ،  نم  ّانوي  ف 

.ةلل تاذ  اقرغ  تامو 



[←813]
ناد نم  ٍّل  ةهّجوتم إ 

ً
عمجلا ، ًةرات  ةطاخملا  مض  انه  ةاتفلا  غصتو  .عسّلاو  يداحلا  رومزملا  نم 

يذلا ولجرو  ءامّسلا ، دوعّصلل إ  أّهتي  راصو  رهطملا  هتماقإ   ةف  نأ  يذلا  سويساتس  رعاّشلاو 
دارفإلا هغوصت ع  اروطو  اهيّطخت ، نم  ّثولا  هضام  هنكم  لا ال  دودحلا  غل  دقو  مّتكتب  اقحال  بحسيس 

.ەدحو ناد  ةطاخم 
ً



[←814]
سودرفلا اصوصخ   كلذو  .ةّجلا  تالقتلا  ثأتي 

ّ
ر الو  ّغت  ّل  نم  اولخ  ءاوهلا  نوك  رهطملا  با  نم  اراتعا 

ەدحوو .ەامو  حار  تاوصأ  عمس  امدنع  ناد  ةشهد  اهسفت  دجت  انهو  .رهطملا  لج  ةورذ  نئالا   ّرألا ،
ماتخ ادلتام   لوق  انه  نمو  ضرألا ، حطس  تارح ع  نم  ثدح  ام  ءادصأ  ضع  ّلتي  رهطملا  لفسأ 

«. ام عضوم  ةقلحلا   تمصفنا  اذإ  الإ  : » ةلاّتلا ةّثالّثلا 



[←815]
؛ ةّدلوتلا هتقاط  ءاوهلا  معف  هلعجت  ةردق  ّوجلا  نم  ّدمتس  تاّنلاف  ّرألا : تاّنلا  ةأش  ادلتام  ّفت 

تبلا ىرخألا »  ضرألا   )» ناسإلا اهنكس  لا  ضرألا  ةردقلا ع  ەذه  هنالَوج  ءانثأ  ءاوهلا   طقسُ  ەروَدو 
انه ناد  عبي  .تاردقلا  ةعّونتملا  تاتاّنلا  فلتخم  نع  اهخانم ، بسحو  ىرخألا ، ضّخمتتف   قحاللا )
ع كانه  نم  تنا  ّمث  نْدع  ةّنج  ًّوأ   تأش  تاتاّنلا  عيمج  ّنأ  دقتعف  ّإلا ، ساموت  سّدقلا 

.ضرألا



[←816]
 « هتفظو  » ناد لّدعو  .هتاح  براجت  ناس  ةمعن  ناسإلا  بهي  ّفّسلا ، ملاعلا  رهن  ةمدقلا  راعشألا  وه  

.بسحف ەااطخ  ىركذ  ناسإلا  ثح ُي 



[←817]
نسحلا مهعص  نوسي  نثك  ّنأل  هتانَسح ،» ةراذ   » ءرملا بهي  ٍناث  رهن  وه  .ناد  راتبا  نم  رهن 

ذلا
ّ

.تا تكت  سَوه  نوطقسف  



[←818]
1 ، 31 «، مازملا  » نم



[←819]
ماهلإلا تاّر  ّنه 



[←820]
.ماهلإلا تاّر  مقت  ثح  سّدقملا ، لجلا  ةّنانويلا  اجولوثيملا  وه   نوكلهلا 



[←821]
.ماهلإلا تاّر  رئاس  ةقوجلا  عو  .ةّوامّسلا  مولعلا  ةمهلُمو  كلفلا  ةّر   



[←822]
.ەاؤر هفصو   اّنحوي  سّدقلا  دعتس 



[←823]
وحّنلا اذه  عمج ع  يذلا  حيسملا  زمرو إ  .هحانجو   

َ
سأرب  ادسأ  لّثم  ّارخ  ناويح  نوفغلا 

.ةّضرألاو ةّوامّسلا  تعبطلا 



[←824]
، .م.ق لعنه  185  مزه  يذلا  َفألا  ويش  وه  اّثلا  .فورعملا  ّاموّرلا  روطامالا  سطسغأ ق ،

.لطك امور  هْتلقتساف 



[←825]
يج هعف  ضرألا ، قارحب  دّدهت  تحارو  اهراسم  نع  تفرحنا  دق  اهركذ ) قبس   ) وتيف ةع  تنا 

، وتيف أ  نولويأ ، ةّلوؤسم  ةراشإ إ  ءالخّدلا )   ) ّلا ه   قوطنملا  لداعلا  محلا  نع  ماللاو  .ةقعاص 
.بألل باقع  نبإلا  ةقاعم  نوك   اذو  .سمّشلا  ةع  هتع ، اذه  هنبا  راعأ  نم  وهف 



[←826]
(. نامإلل ضبألاو  ءاجرلل  خألاو  ةّحملل  زمري  رمحألا  نوللا   ) ثالثلا ةّيدلا  لئاضفلل  نزمري 



[←827]
.اهركذ قبس  دقو  ةفسالفلا ،) ددحت    ) عــرألا ةّقالخألا  لئاضفلل  نزمري 



[←828]
فورعملا همَسق  راص  ّبطلا ، وبأ  وه  ەركذ  أس  يذلا  سطارقوييهو  لئاسرلا .»  » عضاو اقول ، سّدقلل  زمري 

.عمجأ ملاعلا  ءاّطألا   مَسق 



[←829]
«. لسّرلا لامعأ   » عضاو سلوي ، سّدقلل  زمري 



[←830]
.هتناخ لق  اذوهــو  بوقعو  اّنحوو  سرط  نم  ّل  لئاسرل  نوزمري 



[←831]
.ەاؤر ّلتي  وهو  اّنحويل  هيع  اضمغم  مّدقتي  يذلا  لجّرلا  اذه  زمري 



[←832]
ءامّسلا نم  تءاج  لا  ةعسلا  جُّلا  انه إ  زمرتو  ألا ،» ّبدلا   » ةكوك اهنم  فلأتت  لا  عبّسلا  موجّنلا   

نأ الو  ءطني  نأ  سدقلا  حوّرلا  رونل  نكم  نأ ال 
ّ

ه دصق  .ا  دوعّصلاو إ  رهّطتلا  حاورألا ع  دعاسل 
.بجتح



[←833]
.رحلا روخم  حّملا   انّدلا  دعاس   رغصألا  وأ  دألا  ّبدلا 



[←834]
«. دشانألا دش   » نم



[←835]
.ملشروأ حيسملا إ  ءم  دوهيلا  لقتسا  تامللا  ەذهب  : 9 /21 ّم ، لجنإ 



[←836]
، عباّرلا باتلا  « ) ةذانإلا  » ّفسلا  ملاعلا  سطسغأ ،  نبا أ  سولشرام ، َمامأ  سسكنأ  تامل   

.ةكئالملا انه  اهلوق  (، 1883



[←837]
ءاجّرلاو نامإلا   ) ثالّثلا ةّيدلا  لئاضفلا  إ  رمحألاو ) ضبألاو  خألا   ) ةثالّثلا ةلعّشلا  ناولأ  زمرت  ىرخأ ، ةّرم 

«. ةددجلا ةاحلا   » ناد ّصن  تاب   اهبسكت  لا  اهسفن  ناولألا  و  ةّحملاو .)



[←838]
.ءاّوح ةقتعلا »  ّمألا   » .دهشملا اذه  رود  ثح  ّرألا  سودرفلا  يأ 



[←839]
نأف

ّ
اه ه ، قطنت  نَم  تاو   ةّهلإلا .» ادمولا   » لما ةخألاو )   ) وألا ةّرملل  انه  ناد  مسا  رهظ 

(. ةّعشلا ةقالعلاو  ةغّرلا  لدج  رَخآلا   نام   ) هَمسا ناد  بهت 



[←840]
بحُّرلا َتمقأو   : » لئاقلا تبلا  َدنع  قوتو 

ّ
نوف ثالّثلا  رومزملا  نم  وألا  ةعسّلا  تابألا  ةكئالملا  دشي 

.قاّسلاو مءالتت  ةرم ال  ىوكش  رومزملا  ةّق  ّنأل  ََّدق ،»



[←841]
.ةّلعلا ةاحلا  ةّضرألا إ  ةاحلا  نم  لاقتنالا  عم  باّشلا  ةقهارملا إ  نم  لاقتنالا  قفاوتي  تاب ، ةلاح   



[←842]
.ةّهلإلا ةلادعلا  مح  نم  فطل  فاعالا  ّنأ  يأ 



[←843]
نوددل قشاع  ّيروطسأ  كلم  مسا  ايل ، نم  ةتآ  حار 



[←844]
«. هجولا  » ةلالدلل ع ةحللا »  » ةدرفم اهمادختسا  هنم  اهمهت  كردأ  نأ 

ّ
ه دصق 



[←845]
.حيسملا دّسلا  ةّصخشل  وهَلا  ددحتلا  تبلا  ّني  .دسألا  ةعبطو  ّلا  ةعبط  عمج  يأ 



[←846]
(. ءزجلا اذه  نعلاو   ةنماّثلا  ةدوشألا  رظنأ   ) ادلتام  



[←847]
.(9 /50 « ) مازملا  » نم



[←848]
.صقّرلا سرامت  عــرألا و  ةّقالخألا  لئاضفلا 



[←849]
. اهلّثمت  لا  ةلضفلل  ةلاقملا  ةلذّرلا  نم  هتيامح  ەدعت  ةدحاو  ّل  ّنأ  ْيأ 



[←850]
ناسإلا امهساعنا   نانوكت   ع ح  ةدحاو ، ةعبط  ّإ  حيسملا  صخش  ناتثالا   ناتعبطلا  نوكت  ال 

.تزيامتمو تلصفنم 



[←851]
(، ْيرعّشلا ماهلإلا  لج   ) سوسانلا ّلظ  ماهلإلا   لاني  ْنأ  بوحّشلا  ّدح  َرظتنا إ  رعاش  ّيأف  حضاو : ىزغملا 

؟ اهئاهب لما  تلجت   دقو  تاب  نانسأ  لامج  فصو  ؤرجس ع 



[←852]
.تاونس تماد ع  دق  ةناث 

ً
تاب  ةؤر  ناد   ةغر  تنا 



[←853]
.ىلا هتمسر  يذلا  اذه  نم  رغصأ  اسوق  تمسر  ملا  اهتلجع  ّنإف  ملا ، فطعنت إ  ةعلا  تنا  اّمل 



[←854]
ءاّوحو مدآ  رمأ  نم  نا  ام  ملألا ، ّسح  ء  ماعط  نم  ىذتغ  يذلا  ناسإلاو  .ةّتاروت  ةروص  نطلا  ملأ 

.ا اصع  امدنع 



[←855]
جب وه  اّتلا  جلاو  لمحلا ، جب  رون  عم  قفاوتلا  ضرألا  سمّشلا ع  ءاض  اهيف  طقس  لا  ةظحللا  يأ  

.توحلا



[←856]
ةاح هلع  ّصق  ْنأ  دراطع  همانأ  سز ،)  ) يج نم  رمأ  .ع  ةئاملا  يذ  سوغرأ  ّارخلا  ناويحلا  ةراشإ إ 

.هلتق نكمأف  سكنس ، ةّروحلاو  نا  هلإلا  قشع 



[←857]
ّمث هّلجت ، ةؤر  ىدل  مهيعو  اودقفف  روباط  لج  عس إ  مهداق  امدنع  بوقعو  اّنحوو  سرط  نوّراوحلا 

.دّسلا توص  اوعمس  امدنع  ەوداعتسا 



[←858]
.هلجت دنع  حيسملا  بناج  اناو  الإ ، الو  وم  مهتقافتسا ال  ىدل  اوري  مل  نأ 

ّ
مه يأ 



[←859]
.عصان ضبأ  بوث  هلع  نا  حيسملا  جت  امدنع 



[←860]
.لعاشملا ءافطإ  نع  زجعت  ةّراحلا ) بونجلا  حــــرو  ةدرالا  لامشلا  حــــر  انه   ) حاّلا فنعأ  ّح 



[←861]
.لّوألا اهنطاوم  حيسملا  لّثم  لا  ةّوامّسلا  امور 



[←862]
تمّدقتو ةرجّشلا )  ) ةلادع ا

َ
تّدحتو  لئاوألا  ّيحسملا  تقحال  لا  ةّروطامالا  اذه  شز  رئاط  لّثم 

.ةتيم ةنعط  ةعلا )  ) ةسنلل



[←863]
.تاب ةلثمم   لا 

ّ
ةّتوه ةمحلا  اهتمزه  لا  تاقطرهلا  بلعّثلا إ  زمري 



[←864]
(. حيسملا ّودع  « ) لاّجدلا حيسملا   » وأ إ ناطّشلا  ّنتلا إ  زمري 



[←865]
(. ةّبالا ةطلسلل  امور  خأ  اهبجومو  اهركذ ، قبس   ) وسلس االل  طنطسق  روطامالا  ةعب  حيملت إ 

.ةسنلل وّرلا  روّدلل  ةغلا  ةءاسب  بّس  هّنلو  رهاظلا ، ّيوقت   فدهب  اهب  ماق 



[←866]
ناد إ ىدل  زمرت  و  (، 5-1 /17 اّنحوي ، اؤر  « ) اهحئاضفو ضرألا  ااغ  ّمأ  ةمظعلا ، لا   » ةراشإ إ

.هنمز ةّبالا   ةطلسلا 



[←867]
.هتللخ لجر ع  ةنمه  ةسنلا  نمهملا ع  اسرف  كلم  ةطلس  قالمعلا إ  اذه  زمري 



[←868]
ّغت اهل ) اهركذ  قبس  دقو  ةعمتجم ، عــرألا  ةّقالخألا  لئاضفلاو  ثالّثلا  ةّيّدلا  لئاضفلا  يأ   ) عبّسلا لئاضفلا 

.ملشروأ لهلا   مدهت  ني  يذلا  رومزملا  بوانتلا 



[←869]
ناد ّنأ  حاّلا  ضع  ىأر  دقو  .اح  ثَعُي  مث  وتُس 

ّ
نأ 

ّ
ه اهيف  مهملعُ  هّراوح  عس إ  تامل  دعتس 

.اسرف نوييإ  تاوبالا إ  لاقتنا  اؤبت  انه  اهركذ 



[←870]
دوعصلل أّهتي  حارو  رهطملا  هتماقإ   ةّدم  نأ  نأ 

ّ
ه ةقاّسلا  تادوشألا  انيأر   يذلا  سويساتس ، رعاّشلا  وه 

.دهشملا ةلط  اتماص  دقو   ءامّسلا ، إ 



[←871]
ةعس ةلط  ءاسحلا  لوانت  ردق ع  يذلا  لتاقلا  ّنأ  نم  اعئاش  نا  ام  احملت إ  انه  ّنأ  ادقلا  حاّلا  دقتعإ 

.هتقطنم ناسو  خألا  لهأ  ماقتنا  هنع  عفرُي  لتقلا  ةلاتتم ع ق  ماّأ 



[←872]
ّنأل ارظن  معز ،) يأ  « ) قود  » ةدرفملا اهيف  أرقن  ْنأ  بجو  امّرو  .اّنحوي  اؤر  احأ  بولسأ  ةحورطم  ةغصلا 

ناد ّنأ  حجرألاو  . DUX اهبلق إ نكم  لا  ، DXV لا :
ّ

ةّنت فرحألا  بتُ  ةسمخو ع  ةئامسمخ  ددعلا 
.لدعلاو مالّسلا  ّيوق ي  معز  روهظ  انه  أّنت  تابف  امومعو ، .عباّسلا  يه  روطامالا  انه  ركف 



[←873]
.ةضماغلا اهتااجب  ةفورعم  قغإلا و  دنع  ؤبتلا  ةهلإ  سمت 



[←874]
.تائّبتمو تافاّرعك  انه  ّنهلماع  دقو  راهنألاو ، تاحلاو  عيبانيلا  تاّروح  سداّنلا ،



[←875]
ءادفلا لعف  علطضو ع  حيسملا  رهظل  تمزل  لا  ةروكذملا   ةّدملاو  ةحاّفتلل ، ءاّوح  مضق  ةراشإ إ 

.ةلصألا ةئيطخلا  ةقع 



[←876]
عيمج ةاؤذ  ام   ّقدتس  نأ  لد  اهتورذ  عسّت   .ةرجّشلا ف  ەذهل  ةدفلا  ةروّصلا  حاّلا إ  هنإ 

« ةدأملا  » ناد  همسري  يذلا  بولقملا » ةغّرلا  مره   » عجّرلا إ نود  نم  اهمهف  نكم  دقو ال  .راجشألا 
ءاشأ بلاطو  هتبغر  عسّت  ّمث  انّيه  ائش  ءدلا  بلط   لفطلا ، تاغرك  ناسإلا  تاغر  هجوم  رّوصو 
لشو ةلاّتلا  تاغّرلا  عيمج  ناد  رظن  يوتحت   ةطسلا  وألا  هتبغر  ّنإف  قمع ، انرظن  ام  اذو  .ءاشأو 

ثحلا وأ  لداعت ا  ةطقّنلا  ەذهف  اهلومشو ، اهتطاس  .حمّرلا و  سأر  وأ  ةطقنلا  هش  ام  اهلفسأ ،»  » نم اهل ،
.اهتعس ةدامتم   هتورذ  نوكت  ع ح  هتدعاق ، هسأر   مرهلا  دج  انه  نمو  .ا  نع 



[←877]
ارافأ هلوادت  طرفل  ركفلا  رّجحت  نامإ  حيملت إ  انهو  .سللا  نم  ةقط  ةاّطغم  ههام  ونرألا ، ّبص   رهن 

.ةّبع وأ  ةلطا 
ً



[←878]
، لا تتام   نأ 

ّ
اه أطخ  دقتعا  لا  س  هتببح  ادم ع  سوماي  راحتنا  نم  ثعاب  نإ 

ّ
ه ةروطسألا  لوقت 

.فئاز نول  ءاشألا  ناد  رظن  ةّيندلا   رافألا  ت 
ُ

نّول هتاذ  وحّنلا  عو  .فورعملا  رمحألا  هنول  توّتلا  نّولت 



[←879]
.ةسدقملا راّدلا  نم  دئاعلا  ّجاحلا  هلمح  نا  يذلا  فعّسلا 



[←880]
دجن  امو  .هاش  دهع  نم  ةف  ناد   اهل  عضخ  لا  ةّنالقعلا  ةّفسلفلا  تاثأتلا  انه  تاب  دقتت 

.نامإلا ةحفنب  ةّلقعلا  ةؤرلا  حيحصت  وه  انه  فدهلاف  ةّجارعملا ، ّرع  نبا  صصق 



[←881]
ناج  يوْنيو  يل  يَرهن  لعج  نأ 

ّ
ه ةّهلإلا » ادمولا   » ءاضف ةّعش  ةددعلا   ناد  تاراتبا  فئاطل  نم 

ةعطاس ةانك  اذه  .رخآلا و  جم  ْنأ  نود  نم  تا 
ّ

ههاج امهنم   ّل  بهذ  نرواجتم  نراّت  دحاو ، دودخأ 
ام لوق  لهو  .ةرفاظلا  وأ  ةنسحلا  براجّتلا  ركذت  ةروو  ةّساترالا  ةاحلا  براجت  ناس  ةرو  مزالت  نع 

؟ رَخآ ائش  لاّعفلا  ناسّلا  هشين  ەوعدس 



[←882]
ةراذ ناسإلا  بهي  يذلا  اذه ، يوْنيإ  ّنإف  ةّنانويلا ، اجولوثيملا  نم  اراعتسم  يل  رهن  نا  اذإ  نأ 

ّ
ه ركذت 

(. ءزجلا اذه  نعلاو   ةنماّثلا  ةدوشألا  نم  ةخألا  تابألا  رظنأ   ) ناد راتبا  نم  وه  ةنسحلا ، لاعفألا 



[←883]
نا نأو 

ّ
ه ةثالّثلا  ەدشانأل  امراص  امظنت  عبي  نا  ناد  ْنأ  ع  كلذ ، ةجاح إ  نم  نا  ْنإ  تبلا ، اذه  ّلد 

عمجملا إ عفرت  لّوألا  دشّلا  ةّدهمت   ةدوشأ  عم  ةدوشأ  ثالثو  ثالثب  اهنم  ّل  حني  ْنأ  اصح ع 
.ةئم



[←884]
«. ء نم  هكرح  الو  ء  ّل  كّرح  ا   » ّنأ لا 

ّ
ةّتوه هفلأت  عماج  ّإلا   ساموت  سّدقلا  بتك 

Summa theilogica. 1, CV, 2) lugar)



[←885]
اّمم  ناويحلا أ  و  ناويحلا ، اّمم   ناسإلا أ  جتي   ّنأ ا  ةّماعلا » ةحاصف    » ناد  َبتك 

.(16 ، 2 ، 1 « ) تاّنلا



[←886]
(. اهنيح اهيلإ   دوعنس   ) صلاخلا روّنلا  ءامس  سويمألا ،»  » ءامس دصق 



[←887]
.(17،12 ، 4 « ) عألا هف  بوغرملا  وه  ا   » ّنأ ةدأملا »  » ناد  بتك 



[←888]
«، سودرفلا  » ةاتل انهو ، ماهلإلا ، تاّر  ةنوعم  رهطملا » و« محجلا »  » ةاتل ناد  َسمتلا  فك  انيأر 

.نولويأو ّنهب  دجنس 



[←889]
.نولويأ لئوم  اّش ، ةناثلاو   ماهلإلا ، تاّر  لئوم  نوكلهلا ، وألا   سوسانلا »  » ةورذ



[←890]
ُهَجرخأو سويدوأ ، بسح  ەدلج  خلس  ّمث  نولويأ  هلغف  سوملا  نولويأ   هلإلا  ساسرام  خسملا  ىّدحت 

.ناد بسح  ەدلِج  لخاد  نم 



[←891]
.نفاظلاو ءارعّشلا  للو  نولويأ  ةرجش  راغلا ، قاروأ   



[←892]
نا يذلا  نولويأ  نم  برهلل  راغ  ةرجش  تلّوحت إ  دق  سويني ، رهّنلا  ةنبإ  هنفاد ، ةروحلا  تنا  .اضأ  راغلا 

.اهب امئاه 



[←893]
ةشاحلا رظنأ   ) اهركذ َقبسف  اّش  اّمأ  ناد ؟ نم  رَدقأ  نوك  دق  مداق  رعاش  ةراشإ إ  اذه  نم  مهفن  نأ  يأ 

(. ەالعأ ةسداّسلا 



[←894]
قفألا عــرألا   تاقلحلا  .ّّلا  بالقنالا  لمحلا   جب  دنع  سمّشلا  اهيف  عقت  لا  ةظحللا  رمألا  قلعتي 
لئاضفلا اضأ ع  ّلدت  اهّنلو  بالقنالا .) َطقن  ناَتعُ  ناخألاو   ) لاوّزلا ّطخو  ءاوتسإلا  ّطخو  جولا  كلفو 

(. اهركذ قبس   ) ثالثلا ةّيدلا  لئاضفلا  ةثالثلا ع  نالّصلا  ّلدت  عــرألا ، ح  ةّقالخألا 



[←895]
.ةاتاؤملا ددش  اجرب  تعُ  يذلا  لمحلا ، جب  وه  لضفألا  مجّنلاو  .ةنّسلا  تاف  لمجأ  أدت  عيّلا  بالقنا  عم 



[←896]
ّداوسلا ّمات  راص  يذلا  رطّشلا  اّمأ  .ارهظ  وأ  احاص  انه  تقولا  نا  امّرو  .ةعاّسلا  سودرفلا إ  ناد   ش  ال 

.رهطملا شف إ  مالظلا ) يأ  )



[←897]
.ةآرم سكعنملا   عاعّشلا  يأ 



[←898]
.لمالا ناسإلا  نا  ثح  ّرألا ، سودرفلا  يأ 



[←899]
.رمقلا ءامسو  ضرألا  ەدوجوب ب  نودقتع  ءامدقلا  نا  يذلا  راّنلا  رادم  وه 



[←900]
لا كامسألا  ّنأ  ىأر  ذإ 

ْ
هلوحت ، سويدوأ  فص  نانويلا )  ّ  ) اتويب نم  ّيروطسأ  كمس  دئاص  سوكولغ 

.ّيرح هلإ  لّوحتف إ  هنم  لأف  هلع  اهحرط  يذلا  بشعلا  اهماهتلا  ةاحلا  دعتس  اهداطص و 



[←901]
ىرخأ  تاراتبا  اهيلتسو  ، Transumanar هحاجا : نم  لعف  ةدحاو   ةمل  ناد  اهبتك  ّاسإلا : زواجت 

.خسّلاو ءاقترالا  نم  عن  اهيّطختو   ةّناسألا  ةجتلا  قاخا  عم  لا »
ّ

نسأت  » لوق َهنأ  سودرفلا .» »



[←902]
ّبرلا إ ەاعدتسا  حيسملا  نا  ْنإ  فرع  نأ ال 

ّ
ه ةهشلا   سلوي  سّدقلا  ةلوقم  هسفن  انه ع  ناد  قّبط 

.ملع ەدحو  ّنأو ا  اهدحو ، هحورب  مأ  ەدسج  ءامّسلا 



[←903]
.قلا ماقم  وه  يذلا  ناّنلا  رادم  ناد  زاتج 



[←904]
.ةفلتخم تالاش  خلا ، ةلاّم إ  نع ا  ةرداّصلا  تاقولخملا  عيمج  ّنأ  ىري  ّإلا  ساموت  سّدقلا  نا 



[←905]
ّدمتس الو  ةتباث ، ةّدام ، ءامس غ  صلاخلا ، روّنلا  ءامس  و  ةّراّنلا ، ءامّسلا  اقاقتشا : سويمألا ،»  »

.اهتاذ نم  إ 
ّ
اهتكرح 



[←906]
ناروّدلا اهتكرح  مظنت   » نأ

ّ
اه ( 15 ، 11 « ) ةدأملا  » ناد  بتك  لا  روللا  ءامس  وأ  لّوألا » كّرحملا   » وه

«. كالفألا عيمجل  ّويلا 



[←907]
.صالخلا موجن  ازاجم  و  ةّبطقلا ، موجّنلا  يأ 



[←908]
.ّلإلا ملِعلا  وه  ةكئالملا  خ 



[←909]
ّغإلا مهدوق  تاتونوغرألا »  » ا مهتيمس  انه  نمو  « ) وغرأ  » ةنيفّسلا اوجرخ ع م  نيذلا  ةراّحلا  مه 

.ةّبهذلا ةّرجلا  ةداعتسال  نوتّساج 



[←910]
.صلاخلا روّنلا  ءامس  سويمألا ،»  » يأ



[←911]
.اكوك تعُ  ناو  رمقلا ، لّوألا ، بكولا  ةققحلا  وه  



[←912]
ّ مسجو  رمقلا )   ) ةّدام جمت  نأ  نكم  فك  ّاخ )؟ ّيرعش –  لمع  مامأ  انسلأ  نلو   ) هسر لءاست 

.رخآلا امهدحأ  مّطح  نأ  نود  ناد ) دسج  )



[←913]
.حيسملا دّسلا  دصق 



[←914]
بطحلا نم  ةموك  دألا  لمح إ  ْنأ  هلع  موكحمو  هسبح  وه  .رمقلا  لباق   يري  ّعشلا  داقتعالا  نا 

تبلا 126). نعلا ، ةدوشألا  محجلا ،»  » رظنأ (. ) رمقلا دَهاشُ ع  لا  ةفاثلا  ةنياتملا  عَقلا  )



[←915]
مسّت ةئضم  اهارن  لا  ماسجألا  ّنأ  ىرت  ( 13،9 ، 2 « ) ةدأملا  » ناد  اهضرع  دقو  دشر  نبا  دوعت إ  ةّظن 

ةفاثلا مسّت  ةملظم  اهارن  لا  كلتو  ةّماضتم ،) اهوازجأف غ  ةلِخلخَتُملا ، دشر  نبا  اهوعد   ) ةردّنلا
، نوان نانبل  ةتكم  اهيج ، راج  دشر ،» نبا  تاحلطصم  ةعوسوم   » رظنأ (. ) ّماضتلا ةثك  اهؤازجأف  )

.(2000 توب ،



[←916]
.ةتباّثلا مجنألا  ءامس   



[←917]
.ةآرم دصق 



[←918]
.وطسرأ نم  ةجّتلا  موهفم  ناد  تس 



[←919]
.ةقاّسلا ةدوشألل  ةشاح  رِخآ  فوصوملا   روللا ) ءامس   ) لّوألا كّرحملا  لمع  بسح  ْيأ 



[←920]
.صلاخلا روّنلا  ءامس  سويمألا ،»  »



[←921]
.ةتباّثلا مجنألا  ءامس 



[←922]
.عبّسلا باولا  تاومس 



[←923]
.ًةام اهل  ةلاّتلا  ءامّسلا  ثؤتو ع 

ّ
ر اهنم  عأ  لا   ءامّسلا  ثأت  اهنم  ّل  ّلتت  تاومسلا ،  



[←924]
.ةكئالملا يأ  ةَّرحملا ، لوقعلا   



[←925]
.هف ةاوتحملا  مجنألا  ةردقلا  ەذهب  غمد  وأ  متخ  نأ 

ّ
ه يأ 



[←926]
.ّيلا دسجلا  وه 



[←927]
.رمقلا صرق  ةّئرملا ع  عَقلا  يأ  روّنلا ، قراوف  أت  ةفاثلا ، فالتخا  نم  ال  كِّرحملا ، لقعلا  نم 



[←928]
.تاب  



[←929]
وأ باتلل  .باتك   ةحفص  لّذت  لا  اوحلا  ةّلاطإلا ع  ّلدت   ةدرفملا postile و  ناد  َمدختسإ 

.ّقحلا هجولل  ةسكعنملا  ةروّصلا  ةاثم  هنْتمل 



[←930]
ةّققح اروص  ناد  يري  هسكع ، .اقح  امسج  هتروص  بسحف  ءاملا  سكعنملا   ههجو  سجرن إ  علطتي 

.اهعامتلا نم  ثعاب  ٍتاساعنا  وألا  ةلهولل  اهبسحف 



[←931]
هل ِّفُ  ةعاّرلا )  ) ةلاّتلا ةدوشألا  .رمقلا و  ءامس  وه   حاورألا  ەذه  ماقم  ّنأ  دصق  نع  ناد  بعت  وي 

ّدمتس لا  ةصلاخلا  راونألا  ءامس  وأ  سويمألا »  » وه  مهماقم  اذو  سودرفلا ، ّواطلا   عضو  لما 
فالتخا ەولدل ع  ىرخألا  تاومّسلا  نوعّزوتو  هلوصو  ىدل  نولي  نأو 

ّ
مه مدتسملا ، اهعوطس  اهتاذ  نم 

.انّدلا وأ  ةئطاولا  تاومّسلا  ساسألا  اذه  ةّوعدم ع  وألا  ثالّثلا  تاومّسلاو  .مهبتارم 



[←932]
تابألا 133-40، ةدوشألا 23 ، رهطملا ،»  )» ناد قيدص  انود  يزروف  نم  ّل  ةققش  انود ، ادراي   

تابألا ةدوشألا 14 ، رهطملا ،»  )» دوّسلا فلَغلا  معز  انود  وسروكو  تابألا 99-1 ) ةدوشألاو 24 ،
اهضحم ناد  نا  دقو  اهصم ، ةساعت  نادل  فصت  ةدوشألا ) ەذه  نم  تابألا 108-97    ) اقحالو (. 87-82

.ةبك ةّدوم 



[←933]
.رمقلا ءامس 



[←934]
.رخآ رطش  ةفا   غو  اهنم  رطش  ةلمهم   تنا  ةقَّقحملا  روذّنلاو غ  ةئطاولا ، ءامّسلا  َنآلا   نأ 

ّ
ه كلذ 



[←935]
.ّطنم باطخ  ةجن   نم  تي 

ّ
ب ام  ّلدت ع  ةّئالوكسا  ةغص  و  (، necesse  ) لا

ّ
ةّنت ناد  اهبتك 

.اوّبحُ ْنأ  إ 
ّ
اهناس  عس  الف  ةّحملا ، مئاق ع  تاومّسلا  ەذه  رهوج  ّنألف 



[←936]
ّواطلا لاقس  ناد  نوك  عو  ةّواطلا  تاجرد  فلتخم  ةروّصلا ع  ّلدتو  ىرخأ ، ةجرد إ  نم  يأ 

.ىرخأ ءامس  ءامس إ  نم  لاقتنالا 



[←937]
« تاقفلا تادّسلا   » ةّعمج وكسشنارف  سّدقلا  ةاعرب  تسّسأ  لا  ةّسسألا ، ل )  ) اراك ةسّدقلا   

«. تاسراللا ماظن  : » اهمسا فرعُتس  لا 



[←938]
.ةّوقلا اهوخأ  هنم  اهجرخأ  ريد  ْتجتحاف   اراك  ةسّدقلا  لاثم  اهبذتجا  دق  ادراي  تنا 



[←939]
ةدولوملاو  1154. اهيبأ ، ةافو  دع  اهب  فعملا  ةلقص ، كلم  يجدور  ةنبإ  اناتسوك  



[←940]
لا ال ءامح  عيمج  ةداإ  دي  نا  يذلا  ّنذخوبن  دئام  نم  وجني  نأ  لاناد  ّنلا  عاطتسا  ّلإ  لضف و 

، ءانألا بتك  مدقلا ،» دهعلا   )» هسفن وه  هس  دقو  ەونّمخ  مل  نأل 
ّ

مه ل  بسحف ، هملح  اوّف  مل  نأل 
ّ

مه
.(45/1 ، 2 لاناد ،



[←941]
.ةقاّسلا ةدوشألا  تروكذملا   اناتسوكو  ادراي  ةلاح   



[←942]
سّدقلا قط  نع  اهفرع  وأ  لا ،

ّ
ةّنت ةمجلا  اهأرق  ناد  نوك  دق  لا  « ) سوامتلا  » ةرواحم أرقت  

باولا عّزوتت ع  نأو 
ّ

اه داسجألا  لق  ت 
ُ

قلخ حاورألا  ّنأ  ورام ) وأ  ّإلا  ساموت  سّدقلا  وأ  طسغوأ 
.اهباحصأ توم  دع 



[←943]
(. كتدارإ ) tua velle لا :

ّ
ةّنت ةّئالوكسالا  ةغّصلا  ناد  مدختسإ 



[←944]
.ّسملا داقتعالا  لطل  ةححص  تنا  ولف  رطخألا ، و  نوطالفأ ، ةّظن  ةناّثلا   ةّظّنلا 



[←945]
دقو لجنإلا  بحاص  نوك  دق  اّنحوو  .لئاا  ةّلَملا   ماقأ  نَم  وهو  ةاضقلا ، رخآ  نا  ّنلا  لماص 

.نادمعملا نوك 



[←946]
.ّإلا ساموت  سّدقلا  نم  ناد  ەاقتسا  ّسرألا ، بهذملا  ءيدام  دحأ 



[←947]
.ەاشع نم  اط  ّنلا  يذلا ش  لئافار  ةكئالملا  سئر  وه 



[←948]
سوامت ّنأ  دوصقملا  مقت .) ْنلو ال  حاورألا  رهظت  ثح   ) رمقلا ءامس  ىرن   امل  فلاخم  سوامت  هضرع  ام 

.زاجملا افرح ال ع  لوق  ام  ذخألا  يف  لوق ، ام  امامت  دقتع 



[←949]
ّإلا ساموت  سّدقلا  بتك  .اهصئاصخو  اهتنونيك  ةلاش  ءاشألا  حنم  ام  ّالوكسالا  ركفلا  ةروّصلا   

«. ناسإلا ةروص  ةلقاعلا   حوّرلا   » ّنأ



[←950]
ْنأ يأ إ  ةّهلإ ، ءامسأ  باولا  بهت  نأ  بوعّشلا إ  ةّبلغأ  ةّباولا  قفاوّدلا  ثأتب  داقتعالا  اذه  عفد 

.اههلؤت



[←951]
.نامإلا ةّحالص  ةلدأ ع  نإ  

ّ
ام ةرئاج »  » ودت لا  هماحأو  العلا ، ةلادعلا  هدل  وه  ا 



[←952]
َقرحأو  258. امور  اساّمش   نا  ونرول ، سّدقلا  وه 



[←953]
.انسروي ةغاّطلا  لتق  حلفت   مل  نأل 

ّ
اه ەد  قرحأ  الوكس ؛ سويشوم  وه 



[←954]
ّح  اهتلم ، اهضرفت  تنا  لا  سأّرلا ، ةاصع  وأ  باجحلل  اهتّبحم  ةظفتحم  تق  اناتسوك  ّنأ  دصق 

ضقانتلا وأ  ّرطضملا  بذلا  نم  اعون  انه  ْتسرام  نأف 
ّ

اه .انّدلا  ةاحلا  تاغم  اهقالزناو إ  اهشط »  » ةف
.ةقّتلا لس  ع 



[←955]
ّنأ تالّوحتلا »  » سويدوأ  بتك  دقو  تابألا 51-49 . ةدوشألا 12 ، رهطملا ،» ، » نويملأ ددص  رظنأ ،

« .اعم ٍنآ  امرجمو   اعرو  هنوك  نع  ناأ  هبأل ، اماقتنا  هّمأ  هلتق   » اذه نويملأ 



[←956]
.frustra ةّئالوكسالا : باعّتلا  نم  وهو  لا 

ّ
ةّنت هتك 



[←957]
نأش ّلإلا  لدعلا  عم  ةرظانم  يأ  ّاضقلاو ، ّالوكسالا  اهانعم   letigio عازن »  » ةدرفملا ناد  مدختسا 

ٍفالخ عم  الو  سفّنلاو  سفّنلا  عا  عم  سلو  باقعلا ، ىدم  نعو  ه  وم  رذن غ  نع  ضعتلا  نامإ 
.حوّرلا صم  لوح 



[←958]
(. .خلإ رقفلا ، راتخا  موّصلا ،  ) هتسانم يدهملا  لعفلا  وأ  ءلا  رذّنلا   ةّدام 



[←959]
.رذّنلا ةروص  وهو  قاثيملا ، يأ 



[←960]
/27 «، ) راحألا «، » مدقلا دهعلا   )» بارقو اضأ  مّدقتلا  ةضف  دوهيلا  ف ع 

ُ
ْتَضر بّسلا  اذهل  نأ 

ّ
ه يأ 
(33-1



[←961]
لّوألا .تاومّسلا  تولم  ناحتف  ناذللاو  سرط ، سّدقلل  حيسملا  دّسلا  امهكرت  ناذللا  ناحاتفملا  امه 

، ةعساّتلا ةدوشألا  رهطملا ،»  » رظنأ  ) .ةئيطخلا ةدقع  ّلح  ّفلا )  ) اّثلاو هسفنب ، هعنص ا  ّهذلا ) )
تبلا 117).



[←962]
.اسماخ انع  مدقلا )» دهعلا  « )» راحألا  » رْفس فاضأ  دقو  ةققّدلا ، انه  ةّضالا  ةسّلا  تسل 



[←963]
، هلم نم  جخ  قولخم  لّوأ  ارفاظ  برحلا  نم  هعجرأ  وه  ْنإ  ّبرلل  ةحضأ 

ً
مّدق  نأ  ّيداعلجلا  حاتف  َرذن 

.(40-39 /9 ةاصقلا ،» رفس   ) ەرذنب وف  جخ ، نم  لّوأ  هتبا  تناف 



[←964]
«، تالّوحتلا و« ، 166،2 ةذانإلا ،»  )» ةتاؤم احر  سلْوأ  لانيل   ايجفإ  هتبا  ّض  يذلا  نونمماغأ ، وه 

.(27 ، 12



[←965]
.روذّنلا با  قيقد   مظنب  عّتمتي  بعش ال  مه  ام  دوهيلا  ْيأ 



[←966]
.دراطُع ءامس 



[←967]
.ةلاّتلا ةدوشألا  ءيراقلا   هفرعس  ام  اذهو  سوناْنسوي ، روطامالا  وه 



[←968]
.ىرخأ ةّرم  دراطع ،



[←969]
يأ ءامّسلا ،» تا 

ّ
ەاج فالخ  ، » ةطنب امور إ  نم  ةّروطامالا  زكرم  لقنب  بلا  330  لّوألا  طنطسق  ماق 

روطامالا اهيف  خأ  لا  ةرداملا ، ەذه  ەواعمو  ناد  تعا  دقف  ەركذ ، قبس  امو  .قّلا  برغلا إ  نم 
ّل تهّجُو إ  ةطخ  ة  لّوأ  ةّحوّرلا ، اهتطلس  نع  ةسنلا  دعُس  ةّنمز  ةطلس  اهيف  سرامل  االل  امور 

نأ
ّ

اه سماخلا ع  نرقلا  تثأ  ةعب ) وأ   ) االل ةّلزانت  ةقثو  روطامالل  ْتَُعو  .ةسنلاو  ةّروطامالا  نم 
.ةسنلل ةاطعملا  ةنمهلا  ەذه  ناملراشل  نوزع  نوخّرؤملا  راصو  .ةقّفلم  تنا 



[←970]
.مويتال ةرج  هلوصو إ  ىدل  ةذانإلا ،»  » لط نإ ،

ْ
سا اهجّوزت  سونتال ، كلملا  ةنبا   



[←971]
(. تاونس ّتسو  تئام  عقاولا    ) ةنس ئام  نم  برق  ام  نإ 

ْ
سا اهرداغ  لا  لاجلا  برق  ةطنب  ّلا    



[←972]
.قّلا يأ  



[←973]
فان

ً. اهيف  ەَتعا  ام  ّل  نم  ةّناموّرلا  ناوقلا  .م )  565 – 482  ) لّوألا سوناْنسوي  ذش 
ّ

ب



[←974]
.ةّصاخ قّلا  سانك  نوثك ،  عاتأ  اهل  ةقرف  نولش  مهو  حيسملا ، دّسلا  ةعبط  ةدحوب  لئاقلا  دصق 



[←975]
ةّبالا ب 535 و635. دلقت 



[←976]
.روطامالا ىدل  ةوظحلا  نادقفو  طاللا  لاجر  دسح  دّكتي  نأ  هلع  ناو  سوناْنسوي ، ةداق  رهشأ  وه 



[←977]
نإ
ْ

.سا ةنل  ەوبأ  هلسرأ  مويتال ، كلم  يردناإ ، نبإ 



[←978]
.لأ نع  ماحملا  ساروك  لآ  ةثالّثلا  ءاّقشألا  مامأ  امور  نع  اوعفاد  نيذلا  ساروه  لآ  ةثالّثلا  ءاّقشألا  ةراشإ إ 

.امور لأ إ  نم  اموّرلا  ّلا  اولقن  ساروك ، لآ  ساروه ع  لآ  تنا  امدعو 



[←979]
ونكرات نبا  اهبصتغا  امدع  اكول  راحتنا  رثأ  ع  ةّناموّرلا ، ةلوّدلا  ماقو  ونكرات  لآ  درط  ّح  يأ 

لوقت الاطإ ، طسو  انباس   ةقطنم  ءاس  ّنهف  اهسفن ) ةّثالّثلا    ) تانباّسلا اّمأ  .سرطغتملا  فورعملا 
ةماقإلو ەدونج  عاتمإل  ّنهفطتخا  دق  لّوألا  اهلمو  .م ) .ق   753  ) امور سّسؤم  سولومور ، ّنإ  ةروطسألا 

تهتنا إ انباس  لهأو  ناموّرلا  برح ب  كلذ  رثإ  تماقف ع  .ةرواجملا  ندملا  ناس  باذتجال  ةّماع  تالفح 
ّنهنّقل امدع  اتعم ، ارود  حلّصلا  عل   انباس  ءاس  ّنإ  اضأ  ةروطسألا  لوقت  .ةطلّسلل  ماسقاو  حلص 

.ّنهجاوزأ



[←980]
، سونب مهدوق  نا  نيذلا  ةّلاحلا ) اسرف  ناس   ) ّيلاغلا مهتالمحو ع  ناموّرلا  ءامظع  ناد  حتس 

.سّوي لِق  نم  موعدملا  هتنرات  ناس  عو 



[←981]
ثرح نا  سوتانشنش ، وه  اّثلاو  لاو 

ّ
.ت ّيلاغلل  رهاقو  روتاتكد  سوتاروت ، نام 

ْ
سويل سطت  وه  لّوألا 

وأ رِعشُملا  يأ  سوتانشنش ، َبِّقل  لطلا  ەرعش  نم  بسو  .اروتاتكد  هاختنا  أن  هلإ  َّفُز  امدنع  هلقح 
.ّاؤّنلا



[←982]
لآو .ّينمسلا  رخآلاو  لا 

ّ
ت رهق  دق  لّوألا  ناو  لاتقلا ، نادم  امهعم   نبإلاو  بألا  سويشد  نم  ّل  َل 

روتاتكدلا مهنمو  سي ، ّدض  لاتقلا  مهعم   اويقل  نيذلا  اباف  ةْأ  نم  اوضع  ةئامثالثلا  مه  سويباف 
.بلا سويباف 



[←983]
.ةلامشلا اقفإ  ناس  عيمج  ت ع 

ُ
قلط برعلا  ةمس  تنا  ناد  نمز  ف  ةّنجاطرق ، لهأ  دصق 



[←984]
ةسماخلا نا   موي  رفظلا  سوّييموي  لانو  لعْنه ، رهق  امدنع  ثالّثلاو  ةثلاّثلا  ّنس  ويش   نا 

.نعلاو



[←985]
ملاعلا مالّسلا   ةعاشإ  ناد   رظن  ةّروطامالل   ةّهلإلا ) ةانعلا  اهيلمت  لا  يأ   ) ةوامّسلا ةفظولا  لّثمتت 

.حيسملا روهظ  ّوند  يدل 



[←986]
.ألا لاج  ءارو  ام  اسرفل  عــــطت ق  ةراشإ إ 



[←987]
ساملّدلا لحاس  ّمث   اناسإ  همصخ   تاّوق  رهقو  نوكوّرلا  َع  دق  سوّييموي ، هتلتاقم  نا ق ، 

سوّييموي إ أجتلا  ثح  ّح م  ةعجفلا  تلصوو  ائاهن ، سوّييموي  تاّوق  رهق  ثح  الاسف  الاسرفف 
.كانه لتغاو  سوملط  طال 



[←988]
ّمث ةداورط ، بئارخ  ىل  الاسرف  ةكرعم  دع  جّع  دق  ّنأ ق  سوناول  يوف  .ق  ةّكرح  رخآ ع  عــــنت 

ثح ّمث إ م  روتكه ، نا ق  ثح  سمسف  نإ ،
ْ

سا هنم  قلطنا  نا  يذلا  ءانيملا  سوردناتنأ  إ 
.ةرتالل ههيل  ّلفلاو ) ّارغجلا  ملاعلا  ماحلا ال   ) سوملط شرع  وتسا ع 



[←989]
.اناسإ سوّييموي   ءانبأ  ّمث  سوّييموي ، صنو  ّييثألا  كلم  اي ، ّوأ 

ً
رحد ق 



[←990]ً
محجلا  باذعل  عضخُ  حب  ام  سطسغأ ، روطامالا  يأ  ّيروطامإلا ، ّلا  دع  امف  لمح  يذلا  اذه  ّنإ 

انيدوم راوسأ  تحتو  تابألا 67-64 .) ثالّثلاو ، ةعاّرلا  ةدوشإلا  محجلا ،»  » رظنأ  ) سويساو سوتورب  نم 
.اارخ اجوب  تلاحأو  سوينوطنأ  سوكرام  هتاّوق  تمزه 



[←991]
.اهغدل ِص 

ً
تلعج  ْنأ  ةرتايل  ْترحتنإ  سوينوطنأ ، سوكرام  عم  دع 



[←992]
دعم قِلغأ  ەدهع  .ةرتايل و  ەرهق  دع  وزغ م  سطسغأ ) روطامالل  لّوألا  مسإلا   ) سوياتكوأ ماق 
.حيسملا دّسلا  رهظس  ةقحلا  كلت  .نرق و  مودتس  مالّسلا  نم  ةف  امور  دهشس  وألا  ةّرمللو  .سوناج 



[←993]
دهع هقّقحس   ام  عم  ةنراقملا  ٍلا  تاذ  تسل  حلا  كلذ  ّح  ّلا  اهقّقح  لا  عــــراشملا  عيمج 

ةرادإلاو ةّلاملاو  لدعلا  سطسغأ   عيص  مّمتس  يذلا  ةّدالم ،)  37 .م.ق –   32  ) ون سويدوا  وسيت 
.ملاقألا ةمنتو 



[←994]
ناد ع قوتسو 

ّ
ف .سويت  دهع  حيسملا   توم  هنع   بعّتلا  دجو  مدآ  ةصعم  بضغ ا ع  ّنأ  يأ 
اهتيطخ نع  ةّناسإلل  اداف  حيسملا  توم  ةلئاقلا  ةركفلا  ەذه  دنع  ةمداقلا  ةدوشألا  تاب   ناسل 

.امالإ الو أ  هتاذ  ناوألا  اموتحم و  ەتع  توم  .ةّلصألا 



[←995]
( سوناْنسوي  ) ةدوشألا ەذه  ملتملا   ناسل  ع  ناد ، ّعو  .ةّدالم  ملشروأ  70  له  سطت  مّده 

ةلداع ةقع  ەروَد  َلّثم  لتقملا  اذه  نا  ْنو  حيسملا ، لتقم  ةلداع ع  ةقع  نا  مدهّتلا  اذه  ّنأ  ةركف  نع 
هل مّدقتسو  ناد ، لا  لغش  تنا  ماقتنا  نم  ماقتنا  نع  ةركفلا  ەذه  ةقاّسلا .) ةشاحلا   ) مدآ ةصعم  ع 

.ةمداقلا ةدوشألا  اهسفت   تاب 



[←996]
ّيدرامللا موجهل  تضّرعت  لا  ةسنلا  ةنل  ناملراش  ّبه  لّوألا ، وناردأ  روطامالا  نم  بلط 

ةقتعلا ةّنامورلا  ةّروطامالا  صاف ب 
ً

ناد  مق  ال  تبلا 43 .) ةع ، ةنماّثلا  ةدوشألا  سودرفلا ،» )»
.ةّحسملا ةّناموّرلا  ةّروطامالاو 



[←997]
، ّهذلا قبنّزلا  ەوضراعف  فلَغلا »  » اّمأ .مهــحل  اراعش  ّوك  راعشك  اموّرلا  ّلا  نم  لِِغلا »  » لعج

.ةّسرفلا ةماحلا  ةلئاعلا  راعش 



[←998]
ةسّدقملا ةّروطامالا  هجو  ناصعلا   موصخلا  ركسعم  تا 

ْ
اومه مهداقحأ ، لِِغلا ع  ّختي  ّح 

(. ةّحسملا )



[←999]
رحد نأ  قبس  يذلا  ّيروطامالا  ّلا  اثبع  مجاه  يذلا  ان ، كلم  ّاّثلا ، ّنآلا  لراش  وه  ددجلا  لراش 

.هنم ىوقأ  اولم 



[←1000]
.ّمّشلا ماظّنلا  باوك  رغصأ  وه  دراطُع 



[←1001]
هجناب نومار  ةّسرفلا  سولا  ةدمع  ق 

َ
نامره ڤونل ، ود  ويمور  ةس  ةزجوم  ةروص  انه  ناد  د 

ّنأ ّيورملا  .ويمورب  هلعف  نأ 
ّ

ه عيشأ  ام  ركذو  ەركذ  ةلات  تابأ  أس   يذلا  ّصاخلا ) هلكوو  تؤم 
َ

هنم يأ   ) عباّرلا
اّثلا ّنآلا  لراش  حبصس  يذلا  لراش  وجنآ ، ةدمعل  اهجّوز  نأو 

ّ
ه ةخألا  هجناب  ةنبا  بِّدؤم »  » نا ويمور 

اطاحم تام  نأو 
ّ

ه انامرج ، كلمو  الجنإ  كلمو  اسرف  كلم  نم  ّلل  ثالّثلا  اهتاققش  جّوز  ام  ويان ، كلم 
ةّنام ذ 

ّ
ر نأ 

ّ
ه ةمهت  سولا  ناعأ  نم  ّلت  ويمور  ّنأ  عيش  ىرخأ  ةاور  انه  ّبي  ناد  ّنلو  .تافّلا 

هسفن وه  هئاقشو  ةاوّرلا  ەذه  تاقالت ب  دج  رعاشلا  ّلعلف  .سؤبلا  طسو  وتو 
ّ

قافآلا  عرذ  جخف  هماح 
.نملا  



[←1002]
.ةّئاعّشلا ةّعلاو  لا 

ّ
ةّنت نم  جــــم  ناد   اهبتك 



[←1003]
رون حّجرملا ، وه  اذهو  مأ ، سوناْنسوي  رونو  ّلإلا  روّنلا  دصقفأ  .اضع  دج 

ً
جودزملا ،» روّنلا   » بعت راثأ 

؟ هسفن سوناْنسوي  َّثمم  
ً

ناوقلا  رونو  ةّروطامالا 



[←1004]
.تاب مسا  نم  خألاو  لّوألا  ناعطقملا  امه 



[←1005]
.ةأرما ەدلت  ْنأ  نود  نم  ەَرطف ا  مدآ ، دصق 



[←1006]
.ةّعّلا ةّناموّرلا  ةمحملا  َع  يأ  سطت ، ّيد  ع 



[←1007]
هلع ذعتي 

ّ
ر لا  ةهانتملا  ةسرطغلاو  بجُعلا  ةصعم  بكترا  دق  وهف  ّدن هللا  حبص  ْنأ  ناسإلا  لواح  امدنع 

.هسفنب اهنع  فّتلا 



[←1008]
.نثإلا ال  وأ  ەدحو  لدعلا  وأ  اهدحو  ةمحّرلا  يأ 



[←1009]
ناويحلا حاورأ  نع  دّسجتلل ، ةلاقلا  ةّداملا  نم  اراتعا  َيهانتملا ، اهتكرحو غ  موجّنلا  عاعشإ  ضّخمتي 

.لالحنالل ةلاق  ف  ًةام ، اهقلخ هللا  مل  ةخألا  ّنألو  .تاّنلاو 



[←1010]
.فورعملا بكولل  اهمسا  تطعأو  صق  ةرج  تدلو   دق  ةرهّزلا )  ) سونيڤ ّنأ  ناد  دهع  اعئاش   نا 



[←1011]
.سمّشلا ءانثسا  ةّصاخلا ، هتكرح  بكوك  ّل  اهيف  سرام  لا  ةغّصلا  ةرئاّدلا  ّوملطلا  ماظّنلا  وه  



[←1012]
( دك  ) نودكو سونيڤ )  ) ةرهُّزلا ّمأ  تو و 

َ
.سم طحملا ) رحلا   ) سوناقوألا نارق  نم  ويد  ةهلإلا  ْتدلُو 

.قشعلا هلإ 



[←1013]
اهلع نويلامغب  اهققش  لاتغا  امدع  اقيف  نم  ْته  روص ، ةمأ  ةّنانويلا  اجولوثيملا  نودد   

(657 لّوألا ، باتلا  « ) ةذانإلا  » اهنم  لعج  ويلجرڤ  ّنلو  .ةّنجاطرق  ْتسّسأو  رحلا  تعو  سارش ،
الاطإ َرطش  امّمم  عنقلا  عفري  ّمث  ه ، مهتو  اهب  مهي  اهئطاش  نإ 

ْ
سا رورم  ىدلو  ةداورط ، بورحل  ةاعم 

نإ
۫

سا نبا  اسأ  حمالم  اركنتم  أ  نودك  ويلجرڤ  لعج  ەذه ، قشعلا  ةاح  سسأتلو  .امغ  رحتتف  
.ةداورط لطب  اماه  لعتش  اهلعجو  نودد  ٙبكر  سلجو ع 



[←1014]
.حاّصلا اهقسو   ءاسملا  سمّشلا   عبت  لا  ةرهُّزلا ،  



[←1015]
.لّوألا كّرحملا  ةرئاد  ه   ءودملا  صقّرلا  عْطق  يأ 



[←1016]
نعو عــرأ  نع  وپان  1295  وت  

ّ
.ةّراغنهلا  ارامو  اّثلا  ّنألا  لراشل  ركلا  نبإلا  لترام ، لراش  وه 

.ناد تلا  ثح  ةسرولف  ماّأ   ةعض  مأ  دق  هقس  يذلا  ماعلا  نا   .ةنس 



[←1017]
لراش ّنأ  ةلالد ع  اهركذ  .ةّوامّسلا و  لوقعلا  اهيف  بطاخ  ةدأملا »  » نادل  ةنغأ  نم  لّوألا  تبلا 

.رعاّشلل اقدص  نا  لترام 



[←1018]
.ّيجنآلا ةموكحل  هتنادإل  انه  ناد  دّهمُ 



[←1019]
.انه ناد  هلوق  اّمم  لترام أ  لراشو  ناد  ءاقل  نع  فرعن  ال 



[←1020]
.غروّسلا رهنب  هماحتلا  دع  نوّرلل  ىلا  ةفضلا  هلع  دّتمت  يذلا  لاجملا  اهراتعا  ةفورعم  سڤولا  تنا 



[←1021]
الاطإ وأ  فّسلا  الاطإ  اّمإ ع  تّلا  ءارعّشلا  دنع  ّلدت  انوسوأ  تناو  .وان  ةلمم  وه  انوسوأ  نرق 

.هئافلحو لّوألا  لراش  لئاصف  دّشحتلو  ةلقص  راحإلل إ  حم 
ً

لش  ةمئاق ) دعت  مل   ) انوتا تناو  .اهلما 



[←1022]
.ةّواسمن مويلا  ضارأ   نم  علاّطلا  بوناّدلا  اهيقس  لا  اراغنه  دصق 



[←1023]
وراف  سأرو  ّّلا  بونجلا  وراسا   سأر  مويلا  امه   ) ورولو ونشا  َأر  ةعقاولا ب  ةلقص ،  

.قّلا حــــر  وأ  اّصلا  هحفلت  يذلا  اناتا ، جيلخ  وه  جيلخلاو  ّّلا .) لامّشلا 



[←1024]
.سڤز مهقحم  نيذلا  قيلامعلا  اهئانبأل  رثأل  سوراترات  نم  هتدلو  ضرألا ) ةهلإ   ) ااغ نبا  وه  نوفت  شحولا 

.فورعملا نالا  لجلا  دلو   انه  نمو  هَتحت ، بارألا  ُّبر  هقحمف  انتإ  لج  سڤزب   لُ  نأ  نوفت  لواح 
تلا  » نع ملتو  ةّملع  ااسأ  ةرهاظلل  وزع  ناد  ّنأ  الإ  ويلجرڤو ، سويدڤوأ  نم  ّل  نوفت  ركذ  دقو 

«. دلوتملا



[←1025]
حصفلا نثإ  ةالص  ةعاس  راذآ 1282   وملا  30  ّرف   ّيدنج  اهب  ظفلت  تاناهإ  نم  بس 

«. نويّسرفلا طقس  : » افتاه ّيجنآلا  ةنمه  اضفتنم ع  بعّشلا  جخ  ةّئاسملا ،



[←1026]
اناسب ةنولطق )  ) انولاتا نئاهر   راغّصلا  ەؤاقشأو  وه  لقُتعا  دق  لترام ، لراش  قيقش  ّنألا ، ور  نا 
.عشجو ءالخ  اطاّض  انولاتا  نم  هعم  بلج  ان ، هتدوع إ  ىدل  ور ، ّنأ  عيشأو  ب 1288 و1295 .



[←1027]
.هنئازخ ءالمب  امومهم  ّلظ  ّأ  هملعت  ةّسورف  ةت  ةجاح إ  نا  اذه  ور  نأ  يأ 



[←1028]
.(9 ، 3 حوّرلا ،»   » هتلاسر ةراشإ إ   ) وطسرأ وه  ملعملا »  » .ناد اقاس  ةاجإلا ، هسفن  لترام  لراش  مّدقتي 



[←1029]
.براحم اّثلاو  عّم  امهلّوأ 



[←1030]
.(18 ، 14 نكتلا » رفس   » ْرظنأ  ) بهار



[←1031]
محر اَراعت   نأ 

ّ
امه ( 28-21 ، 25 « ) نّتلا رفس   » يورو وسع ، مأوّتلا  هققش  نم  ةملاسم 

ً
بوقع أ  نا 

.اهتلز خت  سرام ل  هلإلل  هتّوبأ  اڤلس  ار  همأ  تزع  يذلا  سولومورل ، رخآلا  مسإلا  وه  سونكو  .امهّمأ 



[←1032]
تنا اّملو  اهفافز  1281 . موي  اهحمل  ناد  نا  امّر  .ةنس  نعو  عبس  نع  فوت 

ّ
ت ّنآلا ، لراش  ةجوز   

. اهبطاخ  نا  امّر  ناد  نأ  نوركف  حاّلا  ضع  ّنإف  هسفن ، مسإلا  لمحت  لراش  ةنبا 



[←1033]
يتانوم ةكرعم  لِِغلا   مامأ  فلَْغلا  ةمه  حيملت إ  هاقع  ّنآلا  ور  ّلتب  ةءوبنلا  ەذه  نا   امّر 

.هل قيقشو  ور  نبا  اهيف  امهعم  دقو ل  ، 1315 



[←1034]
.نخآلا ّواطلا  ةحص  انعشوه »  » تري

ّ
ل نا  امدنع  ْيأ 



[←1035]
.اتو ةّقدنبلا  ب  وسڤت ، بادهأ »  » دصق



[←1036]
ثلاّثلا ونيلزتأ  ةغاّطلا  بقل  هسفن ) عطقملا   « ) لعشملا .يلتأ و« لآ  ةعلق  موقت  ثح  ونامور ، ّلت 

.(110-109،12 محجلا ،» » ْرظنأ )



[←1037]
روداولا رعاش  مهنب  قاّشعلا ، نم  بك  ددع  اهل  ناو  تاّرم  ثالث  تجوزت  .ونيلزتأ  ةققش  ونامور ، اد  اينوك 

.(75-58 ، 4 رهطملا ،»  )» ولدروس



[←1038]
(. ەاندأ ْرظنأ   ) ّسرملا هلوف  رعاّشلا  وه  ءامّسلا » ەذه  ةولؤل  دوصقملا ب«ـ



[←1039]
.برغلاو قّلا  نم  وسڤت  نارهنلا  ناذه  نزي 

ّ
ر



[←1040]
فلَغلا ةمه  ناد إ  حّمل  نشيڤل : ةرواجملا  ةكِلا  مهمد  نونّول  ودا  لهأ  وألا : اينوك  ةءوبن 

نشيڤ  1314. لِِغ  مامأ  ةماّدلا 



[←1041]
ةماعز ەاأ   فلخ  ( 124 ، 16 رهطملا ،»  )» بّطلا ودراغ  نبإ  ونيما ، اد  ودرار  ةناّثلا : اينوك  ةءوبن 

.جنرطّشلا ةعل  هل   ك  ةلغ 
ً

هلتقو  وسڤت 



[←1042]
مهملسُ ەلف ، ار  ولڤون ، وردناَسلأ  فقسألا  ىدل  نوئجال  يّراف ، نم  نوّيفنم  ةثلاّثلا : وتنوك  ةءوبن 

.فلَغلا ءازإ  ةّيطلا  ەرعاشم  نع  برعُل  خألا 



[←1043]
(. ّيشرعلاو ّيورلاو  ّيفولا   ) ةكئالملا نم  وألا  ةترملا  ةثلاّثلا   ةقرفلا   



[←1044]
.ّيفوّلل ةّدلقتلا  ةروّصلا  ام  



[←1045]
m'in tuassi  – امه هقاّمعأ ، ەذافن إ  عم  رخآلا » « »  » دحاولا ةؤرل  لعف  انه  ناد  ركتي 

«(. َّ نت  )»  t'inmii و ِكف )» ىرأ  )»



[←1046]
عس دتم ع  طّسوتملا  رحلا  ّنأ  ناد  نمز  داقتعإلا   دوس  ناو  .طّسوتملا  ضبألا  رحلا  دصق 

.ملشروأ لاوز  طخ  ّح  شداق  لاوز  ّطخ  نم  ةجرد ،



[←1047]
.اناسوتو اروغل  ب  بسحف ، هداو  لفسأ  ارغام ،  رهن  لصف 



[←1048]
.ق بئان  سوتورب ، د  ةلسرم ع  لهأ  ةحذم  ةراشإ إ 



[←1049]
حبصأو  ةونج ، نم  اهلوصأ  ةلئاع  ةلسرم   دلو   روهشم ، ّاسڤورب  رعاش  ّسرملا  بّقلملا  هلوف 

.ةّسرفلا زولوت  فقسأ   1205



[←1050]
نإ
ْ

.سا لجأ  نم  هْتس  يذلا  ساز ، ةلمرأ  نودد ، ةلملا   



[←1051]
تدقتعا نأل 

ّ
اه ةروطسألا  ترحتنا   دقو  سوودور ، رهن  برق  شعت  اسارت ، كلم  نويهص  ةنبا  سلف ، تنا 

.زول ةرجش  تلّوحتف إ  اهل  ساست  نبا  ستنوفومد  نارجهب 



[←1052]
.الاس كلم  ةنبإ  ول ، َقشع  امدنع  اناجد  ةغ  راثأ  دقو  لقرهل ، رخآلا  مسإلا  وه 



[←1053]
هتاحم ىدل  عالطتسالل  امهلسرأ  دق  نون  نب  عشوهي  نا  فاّشك 

َ
اهلم  تفخأ   احرأ  نم  ةناغ  باحر 

.ةنيدملا



[←1054]
.ةرهّزلا ءامس  ەاهتنم   دج  ضرألا  هسكعت  يذلا  ّلظلا  سوق  ّنأ  داقتعالا  دوس  نا 



[←1055]
امّم هسفن أ  حيسملا  رفظ  رمألا  قلعت  امّرو  .حيسملا  يّد  دصق  امّرو  .ةالصلل  تمومضملا  نيدلا  يأ 

.احرأ ءالسالا ع 



[←1056]
.احرأ ءالسالا ع  وه  عشوهيل  لّوألا  رفاظلا  عوملا 



[←1057]
.ناطّشلا ةتن  ةرهاَّزلا )»   » اهمسا عو   ) ةسرولف ّنأ  دصق 



[←1058]
.اروأ رئاس  راتعا   اهل  ناو  ةدقّنلا ، ةسرولف  ةلمع  نرولفلا ،»  » دصق



[←1059]
ةراشإلا إ نّمضتت  دقو  .ةثك  شاوح  ەدونب ع  نّمضتتو  ةحم ، هتسارد  تنا  يذلا  ّلا  عّلا  دصق 

.ةّداملا مهعفانم  قيقحتل  عّلا  اذه  دونب  بعالّتلا  مهيدعاسمو  تاوبالا  علو  احملت إ  اوحلا 



[←1060]
.(4 ، 19 محجلا ،»  » ْرظنأ  ) ةّضفلاو ذلا 

ّ
به َءاغتبا  ءاشأل هللا  نيّدلا  لاجر  سندت  يأ 



[←1061]
حوّرلاو ةمحلا )  ) ةمللا قط  نع  ةردقلا )  ) بألا ه  موق  يذلا  قلخلا  قاسل  اتوهال  افصو  تابألا  ەذه  مّدقت 

(. ةّحملا  ) سدقلا



[←1062]
.قّلا برغلا إ  نم  جولا ، ةكرحو  برغلا ، قّلا إ  نم  راهّنلا ، ةكرح  تلت  بالقنالا  َطقن  دنع 



[←1063]
.جولا كلف  دصق 



[←1064]
ةنمالا ضرألا  تاقاط  عيمجو  باولا  تاردق  نم  ثلا  ّنإف  ءاوتسإلا  طخ  ئام ع 

ً
جولا  كلف  نك  مل  ول 
.رثأ ال  يأ  ةتيم ، نوكتس 



[←1065]
؟ ةرلا ّصن  ىرحألا   مأ  ءامّسلا ؟ ضرألا و  دصقأ ع 



[←1066]
.عساّتلاو نماّثلا  تبلا  ەالعأ   اهيلإ  راشملا  بالقنالا  ةطقن  يأ 



[←1067]
دصق دل » فك   » ةّثالّثلا رِخآ  هلوقو   نوفراعلاو .) ءاملعلاو  توهّلا  لهأ   ) ةعاّرلا ءامّسلا  وّواط  يأ 

«. سّفني  » لعف انه  نمو  هنم ، ةحفن  وه  يذلا  سدقلا » حوّرلا   » وأ نبإلا »  » دل فك 



[←1068]
.هللا وه  ةكئالملا  سمش 



[←1069]
.رمقلا زمرت إ  لا  اناد ،



[←1070]
.اهتياح ّلت  فرع  نل  تاّملا  ەذه  بّرج  مل  نَم  لثَم : ةغص 



[←1071]
.ّواطلا ءالؤه  دحأ  يأ 



[←1072]
قطّنلا بسح  همسا  انه  انتك  دقو  وغْنمود ، سّدقلا  اهسّسأ  .ةّنايموّدلا  ةلملا ) وأ   ) ةّيدلا ةّعمجلا 

بسحو كيمود .»  » ّرفلاو وكيمود »  » ّاطإلا قطّنلا  وهو  .لصألا  ّاسإ  سّدقلا  ّنأل  ّاسإلا 
نم ةحورطملا  ةّساسألا  ةدعاقلا  نع  ْدح  مل  اذإ  تاقاقحتسالاو  لئاضفلا  ءرملا  ىي  ّايموّدلا ، ماظّنلا 

.ةّضرألا عفانملا  نادشب  هسّسؤم  لق 



[←1073]
.ةفل هتس  ةسارد  ناد ع  فكع  دقو  وت  1280 ،

ّ
انولوك ، نم  بلا ، تلأ  وه 



[←1074]
كفت لّثمو  . Doctor angelicus ّئالملا فراعلا  بّقلملا  ( 1274-1225  ) ّإلا ساموت  سّدقلا  وه 

.سّدقلا ركف  اعنت ع  هلغأ  ّاحوّرلا   ناد 



[←1075]
باتك عضو  1140  اناسوت ،) ودلاما   تماق   ةّيد  ةّعمج  ةس إ   ) ّودلما بهار  ناتارغ 

.ّدملا نوناقلاو  ّلا  عّلا  هف  ّف   Decretum موسرملا » »



[←1076]
فقسأ  1159. ةتر  لان  .توهّلا  ملع  نا  ثح  سرا  وت  1164  

ّ
رامول ، يپ 



[←1077]
.دواد نب  ناملس  حور  وه  سماخلا  روّنلا 



[←1078]
.سلوپ سّدقلا  د  ةّحسملا ع  قنتعا  يذلا  ّارألا  سند  انه إ  ةراشإلا 



[←1079]
خّرؤملا سويسوروأ  سلوپ  نا  امّر  طسغوأ  سّدقلا  باطخل  دفملا  احملا »  » اذه ّنأ  حاّلا  ركف 
سّدقلا وأ  سويناتال  وأ  ءازجأ ، ةعس  ةّثولل »  ّداضملا  خــــراتلا   » بحاصو دولوملا  390  ّسملا 

.سونروتكڤ سورام  ّاللا  وأ  زاومأ )  ) سويسومأ



[←1080]
ناد ەثأت ع  ّيدقنلا  لخدملا  رظنأ   « ) ةفسلفلا يّزعتلا   » فلؤمو وأ 526  وتملا  520 

ّ
سوسْب  وه 

«(. ةدأملا  » هاتك  



[←1081]
باتك  » بحاص وتو  636 ؛

ّ
ةلشإ  فقسأ  راصو  وحن 560  ةّنجاطرق  دلو   ّشإلا : رودسإ 

وت  735،
ّ

ّيلجنإ  بهار  لَّجملا : ادب  اءزج .) نع  ةعوسوم  ) Etymologiarum Libri تاقاقتشإلا
هتافو  ّح  سراب  روتكڤ  ناسلا - ريد  سئر  نا  روتكڤ : - ناس ود  راشر  ّلا .» الجنإ  خــــرات   » فلؤم

.ةّحسملا ةّفوصلا  ّثمم  دحأ أ  وهو  ، 1173



[←1082]
ةفسالفلا ناو أ  سراب  نونفلا » ةّل   » ملع  (، 1281-1235  ) ناارب ود  ييجس ) ةّلاطإلا :  ) هيجس

ةمهتب موحو  ّإلا  ساموت  سّدقلا  هلع  ّدر  .ەع  تّلا   دشر ) نبا  ركف  لماعلا ع   ) ّيدشرلا
ّنأ ئراقلا  ظحالو  .نونجلا  نم  سم  هاصأ  يذلا  ەتركس  د  اتغم ع 

ً
وتيڤروأ  وتو 

ّ
ةقطرهلا  1277 

ام ال .ّسلفلا  ركفلا  ةّحض  هف  ىأر  نوك  دقو  هيجس  لّجُي  ّإلا ، سّدقلا  ركف  هلم إ  ع  ناد ،
لخدملا ْرظنأ   ) ّيدشرلا ركفلا  بناوج  ضعب  ەع  رثأت  دق  ةّهلإلا » ادمولا   » بحاص نوك  نأ  دعسُ 

(. ّيدقنلا



[←1083]
.ةقحالملاو دسحلا  هل  تلج  قئاقح  نع  ّطنملا  ساقلا  ناأ  نأ 

ّ
ه يأ 



[←1084]
.حيسملا دّسلل  رَحّسلا  تاولص  ةوالتل  ضهنت  ةسنلا ،  



[←1085]
(. دألا فرظلا sempre (إ  نم  دّأتي ) ) insempra ةّلاطإلا : دوجوم   عف غ 

ً
انه  ناد  حج 



[←1086]
.ةّماع جاجِحلا  وأ  ةججاحملا  دصق  هّنلو  قطنملا ، ساقلا   َبتك silogismi و 



[←1087]
ةّبطلا ال ع فراعملا  ّلدت ع  ةمللا  تراصف  ببطلا ، سطارقويه  باتك  ناونع  وهو   Amforismi َبتك

ةّعّلا مولعلا  فا 
ّ

ة شف إ  عّلا »  » ةَدَرفم اّمأ  .انماّأ  ام   الاغ ، ةّمحلا  ةضتقملا ، تاراعلا 
.ةّئاضقلاو



[←1088]
.ّإلا ساموت  سّدقلا  دصق 



[←1089]
تبلا 96)  ) ةقاّسلا ةدوشألا  نم  ةسق 



[←1090]
.ةع ةثلاّثلا  ةدوشألا  ّإلا   ساموت  سّدقلا  ەدّدس  اّثلا  ّكشلا  اذه 



[←1091]
.ةسنلا ةجوّزلا  



[←1092]
وغْنمود سّدقلاو  ةّناسشنارفلا  ةّيدلا  ةّعمجلا  سسؤم  وكسسشنارف  سّدقلا  نمألا  دصق 

.ةّنايمودلا ةّيدلا  ةّعمجلا  سّسؤم  كيمود ) )



[←1093]
هملِع انم  وغْنمود  سّدقلاو  ّو ، كالم  لْثم  ةّفوصلا  اّمُحلا  امرطضم  وكسشارف  سّدقلا  دصق 

.ّورك كالم 



[←1094]
.ةفّشقت ةلزع  ّيسادلا   ودلاوأ  ّيواطلا  شاع  ثح  ويغ  لج  نم  رهّنلا  اذه  ردحني 



[←1095]
فورظ امهل  بّسو  امهيلع  ف  يذلا  وساس  لج  ءارو  موأ ؛ وشونو  ونيدات  ودلاوغ  اتيدم  عقت 

.تيدملا تاهل  ّدسملا  محلا  احملت إ  انه  حاّلا  ىأر  دقو  .ةتاؤم  ةّخانم غ 



[←1096]
.ََلا بالقنالا  ءانثأ  جنلا   نم  جخت  امدنع  سمّشلا  يأ 



[←1097]
زاجم انه  و   ) سمّشلا نع  ماللا  نم  لاقتنالا  نم  رعاشلا  نكمت  انه  نمو  ركذم ، ةّنتّلا  تاغللا  سمّشلا  

ام اذهو  كذّتلا ، مض  يغت  نود  نم  هسفن  سّدقلا  نع  ماللا  إ  ّسألا ) وكسشنارف  سّدقلا  نع 
رقفلل دسجت  اهسفن ف  ةرقفلا  اهنع   ملتي  لا  ةدّسلا  امأ  .ةّعلا  نؤم  

ّ
ةث سمّشلا  نوك  هلع  انجأ 

.سّدقلا اذه  راخ  لّثم  يذلا 



[←1098]
.قوّتلا لس  ةنتّلا ع  هبأ » َمامأ   » َبتك



[←1099]
.عس يأ 



[←1100]
تماق ب ق لا  ةّلهألا  برحلا  ءانثأ  نا   ٍكمس  داّص  وه  الاسراف .» » وناول  هنع  ملت  سالمأ :

ەرقف ّنأ  انمؤم  نا  .هخوك  ةتع  مامأ  فقو ق  امدنع  برطض  ملو  احوتفم ، هتب  با  ارات  ماني  سوّيموو 
.رطخ ّل  نم  همح 



[←1101]
عضأ نأ  رقفلا ،) ةلّثمتملا   ەذه  هتجوز »  )» نؤمو

ّ
ث وكسشنارف ) سّدقلا   ) ركذم انيدل  نوك  ّح  ُتركف ،

نأ
ّ

اه َكلذ  ْدز ع  هتّيفولأمو ، رقفلا »  » ةّوق عّتمتت  الو  ةلوادتم  ةدرفملا غ  ّنل  رقفلا ،»  » لد ةصاصخلا » »
ثم

ً. رْقف » ةدّسلا  انه ب«ـ ئراقلا  ركف  ْنأ  نكم  .اقح  تبلا  عاقإ  مئالت  ال 



[←1102]
عّزوي ناو  َوحن 1170 ، الاطإ ) طسو   ) سأ دلو   اڤاتنك ، ەد  ودرانرب  وه  لَّجملا  فورعملا  ودرانرب 

.وكسشنارف سّدقلا  ادتقم  ءارقفلا  هتاورث ع 



[←1103]
وكسشارف سّدقلا  عبت  دقو  تاحطش ، وأ  ةّلذج  تالاح  ەروزت  اطس  جر 

ً
نا  سأ ، دولوملا   ويدجإ ،

همزهيف ةنيدملا  مهاد  ايهر  انيّت  ةلل  تاذ  مئانلا  ىري  ام  ىأر   سأ ، نم  بهارف  وسڤلس  امأ  .اركم 
.هلع ذملتتو  بهذف  وكسشنارف ، سّدقلا  مف  نم  علاط  بلص 



[←1104]
سّدقلا تا 

ّ
ەذخ دقو  ناّثلاو ، لويخلا  سوؤر  ّدشُ  ه  يذلا  غّصلا  لحلا  ّسُ   capestro ةَدَرفملا

.عضاوّتلا ةمالع ع 
ً

هعاتألو  هل  امازح  وكسشنارف 



[←1105]
.سأ اث   ارجات  نا  وكسشنارف ، سّدقلا  وبأ  وه 



[←1106]
ةسنك مئاّنلا إ  ىري  ام  ىأر   ّمث  وكسشنارف ، سدقلل  اداعم  ءدلا  نا   يذلا  ثلاّثلا  نإ 

ّ
وتشو وه 

تامارك ضع  ام    ) هفتك روكذملا  سّدقلا  اهدنس  مادهنالا  كشو  انارت و ع  اّنحوي  ال  سّدقلا 
.همسا لمحتس  لا  سّدقلا  ةّعمج  ماق  صخرت  عأف  مالسإلا ،) ءالوأ 



[←1107]
«. اعار  » ّيلهلا ّلا  مجعملا  عتو    archimandrita بتك



[←1108]
سّدقلا  1223. ةّعمجل  ّسرلا  هصخرت  سورونوه  االا  عأ 



[←1109]
اثبعو اع ، َِأ   دقو  اهار  1219 . ثا ع  اعوبتم  قّلا  وكسشنارف إ  سّدقلا  ةلحر  ةراشإ إ 

.هحا َكلذ  عم  قلطأ  يذلا  لمالا  كلام  ناطلّسلا  صنت  لواح 



[←1110]
دع هتافو  ّح  نم 1224  اهلمح  ّلظو  سّدقلا  دسج  ْترهظ   لا  بودّنلا  ةزجعم  نع  عيشأ  ام  ةراشإ إ 

.تس َكلذ 



[←1111]
ضرألا اراع ع  حَطُ  نأ  بلط  هلجأ ، ّوند  وكسشنارف  سّدقلا  ّسحأ  امدنع  نم 1226 ، لّوألا  ن   

.ّجنإلا رقفلا  ەراتخا  ةلالدلل ع  ةراعلا ،



[←1112]
.ةسنلا سرط   ةنيفس 



[←1113]
تلمح لا  اهركذ ) قبس   ) ةّدهزلا هتّيعمج  دارفأ  هنوعي  نَم  دوصقملاو  وغْنمود ، سّدقلا  وه  كرطلا  اذه 

سّدقلا عيص  انه  حدتما  امدع  ّإلا ، سّدقلا  ّنأ  ئراقلا  ظحالُو  .ةّنايموّدلا  ْتَعُدف  همسا 
.اهيلإ  لَمأ  هنوك  ع  ةّنايمودلا ، ىرخألا ، ةّعمجلا  روهدت  نس  ةّيّدلا ، هتّيعمجو  وكسشنارف 

.اهراصنأ نم  وهو  كلت  روهدت  نو  ەذه  حدتم  ذإ  سكعلا ، ەروتنڤانوب  سّدقلا  موقس  ةلاّتلا ، ةدوشألا 



[←1114]
.ناد كوكش  نم  ادحاو  ّإ  هاطخ  دّدي   مل  ملتملا  سّدقلا  نأ  َكلذ 



[←1115]
.ّإلا ساموت  سّدقلا  حور  ةكراملا  ةلعّشلا  دصق 



[←1116]
.حَقلا سوق  مسا  ءاج  اهمسا  نمو  سيإ ،  



[←1117]
«(. ىدصلا  » ع اهمساو   ) توص تلّوحتو إ  سجرن  تقشع  وكإ ، ةّروحلا   



[←1118]
(. دوعنس إ  ) ەروتنڤانوب سّدقلا  توص  وه 



[←1119]
.بق دهع  ذنم  ْتَعُخا  دق  ةلصوبلا  تنا  ةطنغمملا ، ةربإلا  دصق 



[←1120]
(. كيمود  ) وغْنمود سّدقلا  وه 



[←1121]
قطنيل ەروتنڤانوب ، وه  اناشنارف ، اسّدق  ناد  راتخا  فك  ئراقلا  ظحالو  .وكسشنارف  سّدقلا  دصق 

وه انايمود ، اسدق  ةقاّسلا  ةدوشألا  راتخا   ام  ةّناسشنارفلا ، روهدت  نو  وغْنمود  سّدقلا  حيدم 
ناقطني نانثالاف  .ةّنايموّدلا  روهدت  نو  وكسشنارف  سّدقلا  حيدم  قطنيل  ّإلا ، ساموت  سّدقلا 

.ّيرهاظلا امهضقانت  ءارو  ام  لماتم   َباطخ 



[←1122]
.بلّصلا يأ 



[←1123]
.هللا يأ 



[←1124]
تك ةرج  اهفطتخو إ  ضبأ  روث  ةأه  ركنيف   فز 

ْ
س اهب  مهي  ةروطسألا ، سومدق   ةققش  هّروأ :

.ةّنانويلا



[←1125]
.ةمدقلا ةلاتشق  نم  ةغص  ةق 



[←1126]
هانأ كسم ب  ضبأو  دوسأ  ال  دلت  نأ 

ّ
اه ه  مئاّنلا و ح  ىري  ام  تأر   دق  وغْنمود  سّدقلا  مأ  تنا 

.ملاعلا ه  قرحُ  لعشم 



[←1127]
(. ةنايمودلا  ) هتيعمج ناهر  يأ 



[←1128]
ةقدو ّدسلا ،» ناك   » ع وكيمود ) ةلاطإلاو : كيمود ، ةسرفلا :  ) وغْنمود اسإلا  سدقلا  مسإ 

ةفصلا مسالاو -  كلم ) نمهي ، دوسَ ، ) dominari يتاللا لعفلا  نم  قتشم  وهو  يداسلا ،» نالا   » أ
«. دّسلا  » ع  dominus



[←1129]
سدق اأ  هنول  ظوظحم  وأ  دعس  وه  دعسلا .» : » ةنتاللا عو  سكلف ،»  » وهو هبأ ، مسا  فظوي 

«. نم هللا ضف 
ً

 » ةعلا عف  ةّنح ،» ، » همأ مسا  امأ  .بك 



[←1130]
لانيدرا حبصأ  .نوسس  لانيدراو  فورعملا ، ّلا  هقفلا  زوس ،)»  » ةس إ  ) ّيزوّسلا يه  وه 

وأ .نادل  اعمو  يدنلوب  لصأ  نم  فورعم  هقف  وهو  و ، هدات  وه  هدات  نا  امرو  هستسوأ  1262 .
َوحن 215. دولوملا  روهشملا ، رولفلا  ببطلا  وتوريدلاد ، يدات  هلعل 



[←1131]
يذلاو ءارقفلل ، صصخملا  ُعلا  انه إ  ةراشإلاو  .ةخسلا  لس  ةنتاللا ع  ةراعلا  ەذه  ناد  عضو 

نأ دصق  ةتس ،» لاقم  ةثالث 
ً

وأ  نثا   » ددس نع  عطقملا  ةاد  همال   .مهمسا و  ەاقلتت  ةسنلا  تنا 
.ةسنلا لاجر  ضع  لعف  نا  ام  هتاقحتسم  وأ  هنويد  لاخا  ضفري  نا  وغْنمود  سدقلا 



[←1132]
ناد لوح  قلحتملا  اواط ، ثا ع  امهنم  ّل  ّمض  نيذللا  نراتخملا  دصق ص 



[←1133]
سّدقلا  1216. ةّعمج  لامعأ  ثلاّثلا ع  سورونوه  ةقفاوم  ةراشإ إ 



[←1134]
.ةيدلا هتيعمج  هلع  ْتراص  امل  ءاثّرلل  ادهمت  ه  كذتلا  دعُ  وكسشنارف ، سّدقلا  وه 



[←1135]
.ةّسل تاّسرت  هف  لمب  وت  ةروصلا 



[←1136]
ماظن نوعي  ةناسشنارفلا ) ةيدلا  ةعمجلا  ءاضعأل  ةعئاش  ىرخأ  ةمس  « ) راغصلا ناهرلا   » دع مل 

.ةبك وف  مهفوفص  عيشو   امامت  ةساعم  ةهجو  نوذخّتي  ل  وكسشنارف ، سدقلا 



[←1137]
.سدقلا ةعمج  نم  اودرط  دقو  نويناحورلا ،» ناهرلا   » اهنم ةناسشنارفلا ، للملا  ضع  ةراشإ إ 



[←1138]
ةعمجلا لقتناو  1317 إ  دلو  1250 ، .اقزن  يناحورلا » ناهرلا   » دحأ أ نا  لازا : اد  ونتروأ 

لانيدرا  بصنم  لغش  راغصلا ،» ناهرلا   » ةعمج ةرادإ  ف ع  نا  اتراساواد : ويتام  .ةتكدبلا 
.دوسلاو ضبلا  فلَغلا »  » مالسلا ب لالحإل  ةمهم  نماثلا   وشافنوب  هلسرأ  مث   1288



[←1139]
لانيدرا بصنم  لغش  ّيفوّلا ،) ةكئالملا  ةس إ  « ) ّوّلا فراعلا  « ـ بقلملا ب ەروتيڤانوب ، سدقلا 

ساموت سدقلا  َركفو  بلاغلا  ضراعتي   ّوص ، عوزن  اذو  اَتعم  اتوهال  مع 
ً

كرت  وتو  1274 .  1272 
هلخت عبّطلا  دصق  مامتها ،» ّيأ  ىلا  دلا  لغاشم   » ةراعإ مدع  نع  عطقملا  اذه  همال   .ّإلا و 

.ةنمزلا وأ  ةيندلا  حماطملا  عيمج  نع 



[←1140]
ماظنلا  1210. اذه  اوطرخنا   نم  لوأ  نم  طسغوأو  وتانيملوأ  نا 



[←1141]
وت  سراب ، روتكڤ  - ناّسلا ريد  نع  ّوناقلا  لوؤسملا  نا  ردنالفلا ، دلو   فّوصتمو  توهال  لجر 

.1141



[←1142]
روتكڤ  1178. - ناّسلا ريد  وت   سرا  1164 ؛ ةعماج  دمع  ّرف ، ّوهال  لوألا ، يپ 

اا  راص  مث  لانيدرا  1274 ، بصنم  لغشو  بطلا  سردو  ةنوبشل  دلو   وناس :) وييپ   ) اسإلا وردپ 
فلتلا  » ناونع ةلماحلا  هتافلأت  انثألا ع   بتلا  وتو  1277 . يداحلا ع  اّنحوي  مسا  لمحو   1276

.ااك فلؤم ال  سودرفلا  ناد   هلحُ  يذلا  دحولا  االا  وهو  ةقطنملا ،»



[←1143]
مسا ّنأل  امر  انه  ناد  ەركذ  .ّّحلا  اّروأ  ةأرما  ماعلأ ، تب  عباشْب  هتعجاضمل  دواد  ـو  خّ ّاع  ّن  ناتان :

.ةلاطإلا هسفن  ناد  مسا  عم  وهو  عُملا ،»  » وأ بهاولا »  » ةّعلا ع  ناتان » »



[←1144]
ةسنلا ءاآ  عملأ  دحأ  ةّيطنطسقلا  398 ، كرط  (، 407-347  ) ّاطنألا وموتسوزك  اّنحوي  سدقلا 

سئر ناو  ةنايمودلا  ةّعمجلا  طرخناو   هتسوأ  1033 ، دلو   وملَسأ : .هتحاصف  اروهشم  ناو 
ّيوحن وتانود : .طسولا  علا  توهاللا   ءاملع  رهشأ  دحأ  ناو  وت  1109 

ّ
يرنا  1093 . ةفقاسأ 

(. موج  ) سومنوري سّدقلا  ذاتسأ  نا  فورعم ،



[←1145]
رهتشإ وت  856 . سْيام ؛ فقسأ  ّمث  ادلوف  ريد   سئر  مث  اهار  نا  وحن 766 ، سْيلم  دلو   روم : وناار 

.سّدقملا باتلل  ةّروغلألا )  ) ةّلوثمألا هتالوأتب 



[←1146]
مث اتسس  اهار  ءدلا  نا   وحن 1130 ؛ دلو  ةّسرفلا :) ءاّرق  ىدل  رولف  ەد  ماوي   ) ەرويف يد  وماوج 

باتلل ةّفوصلا  هتاسفتب  اصوصخ  فرُع  يلا  1202 . وتو  
ّ

ةددج ، ةلم  وأ  ةّناهر  ةعمج  سّسأ 
.ةناسشنارفلا تارحلا  ظوحلم ع  رثأ  ەكفتلو  سّدقملا ،



[←1147]
.اصخش وأ  الاخ  ٍكلف  َملِع »  » سودرفلا دهشم  فصول  ناد  مدختس  ةلاتلا  تابألا   



[←1148]
.ةكوك اهتوم إ  ىدل  سوخا  اهلّوح  دقو  سويدڤوأ  اهروص  لا  نارآ ،)  ) ةدنارآ  



[←1149]
.ةكرِب طسولا إ  علا  صلقت   مث  .ْيتلا  ّبص   نا  اناسوت  رهن  



[←1150]
.نولوپأل رخآ  مسإ 



[←1151]
ىرخألا ةواطلا  حاورألا  هل  مّدقتو  ناد  قفارت  تحرب  ام  لا  ساموت  سّدقلا  حور  روّنلا  اذهب  دوصقملا 

لا
ّ

.ةّتوه هكوكش  ضع  دّدتو  ءامّسلا  راأ  هل  ضرعتل  تاب  عم  بوانتو 



[←1152]
.ةحاّفتلا ةمضق  ئاط 

ً
انمث  ةّلا  اهوف  فل  لا  ءاّوح   



[←1153]
.حيسملا ردص  ْيأ 



[←1154]
.ّنلا ناملس  حور 



[←1155]
نم عسلا ، ةكئالملا  تاقوجلا  ةرهوج ،)»   » ال رهوج »  » عمج  ) رهاوج ةعس  اهتّعشأ   ةمل هللا  فّثكت 

.اهتدحو دقفت  ْنأ  نود 



[←1156]
ةوقلاو دادتمالا  نم  حواي  ردق  لإلا  رونلا  سكعت  ةداملا  نأ  يأ 



[←1157]
.ّع اهنباو  مم  امم   لمأ  ةّ  ةعّبط  نم  نوك  نل  يأ 



[←1158]
ام هلأس  نأ  ەاعد هللا إ  امدنع  اهاوس  نود  ةمحلا  ةه  َبلط  ْنأ  نامّلس إ  نلا  ادح  امع  انه  لؤاسلا 

.دي



[←1159]
.وطسرأ قطنم  نم  قلطني  لاؤس 



[←1160]
ةعّبطلا لئاسم  نم  ةدحاو  ەذهف  ةّنّتاللا ، َلوأ » كرحم  كانه  نوك  ْنأ   » موزل نع  عملا  تبلا  ناد  بتك 

«. ةّتوهاللا فلتلا   » ّّإلا  ساموت  سّدقلا  اهجلاع  دقو  ةعّبطلا ، ةفسلف  وأ 



[←1161]
.ةّلملا ةطّحلا  وأ  رذحلا  وه  هتامل  دصقم  اهّيلإ  عي  نا  لا  تآللا 

ُ
اض ةمحلا  نأ  دصق 



[←1162]
: لوقو ناملس  كلملا  رون  نع  ثدحتي  يذلا  « ) سودرفلا  » ةاعلا  ةدوشألا  نم  تّبلا 114  نأ  ّش إ 

.دع دلوي  مل  هلثم  رخآ  الم »  » نأ وه  دوصقملا  نأ  ةركف  نمضتي  هلثم )» ىري  َنم  ُدع  َدِلُو  ام  »



[←1163]
.ةققحلا أ  نأ  لد  أطخلا  ددري  ل  بسحف ، هتقو  عيض  هنأل ال  كلذو 



[←1164]
دلو  سوسلم : .م.ق ؛ دلو  540  ةلإلا ، ةسردملا  معز  فورعملا ، انويلا  فوسلفلا  سديمراپ :

، اه نم  انوي  فوسلف  نوسب : سديمراپ ؛ ذملت  ناو  .م.ق ، سماخلا  نرقلا  طساوأ  شاعو   سوماس 
.بلا تلأ  ةءارق  ىدل  نخأو ، ةثالثلا ،

ً
ءالؤه  ركف  َفرع  ناد  لعلو  .سدلقوأ  ذملتو  سدوه  نيإ 



[←1165]
ةثالثلا مناقألا  ةدحو  ركني  نا  (، 339-280  ) سورآ .ثولاثلا  ركني  نا  ثلاثلا ، نرقلا  نم  طره  سويلباس :

َُد امع  ةظنلا  ەذه  تضخمت  دقو  .هللا  سل  ْنل  ما 
ً

اقولخم  نا  حيسملا  نأ  ىرو  يرهوجلا  اهماحتلاو 
.ةسورآلا ةقطرهلا 



[←1166]
نَم ...ونترام » دسلاو  اتب  ةدسلا  بسحت  ال  : » الفلا طسولا  نم  يبعش  مسا  لصألا  ناد  مدختسإ 

«. ...ٌدحأ َْسح  الأ ال   » وأ ناتلعو ،» نالف  ْبسح  ال   » لوق



[←1167]
«. ةتوهاللا فلأتلا   » ّإلا  ساموت  سدقلا  اصوصخو  الوكسالا ، توهاللا  اهلوادت  ةلأسم  ەذه 



[←1168]
.ناملس نلا  حور 



[←1169]
amme مآ »  » لوقل ةماع  ةدرفم  انه  ناد  مدختسإ 



[←1170]
.مهماسجأ ةداعتسا  مهتبغر   نع  نوواطلا  حصفُ 



[←1171]
.عأ ةواطلا  ةطغلا  نم  ةجرد  ادصاق   عأ ،» صالخ   : » افرح ناد  بتك 



[←1172]
.ينانويلا ىدل  سمشلا  مسا  وهو  سويله ،»  » َبتك



[←1173]
.ءامحلا ٍلدج ب  راثم  ةرجملا ) ىأرم  اهعنص  لا  ةفورعملا  ةمدسلا  ةلتلا   ) ةناتلا برد  نا 



[←1174]
(. عورفلا يواسملا   ) غألا بلصلا  دُ  ام  ِلش  نع  ضخمتي  امم 



[←1175]
.حيسملا دسلا  ثاعنا  عبطلا  رمألا  قلعتو  فورعم ، دش غ 



[←1176]
َيع لمأت  نع  هلغش  واطلا  تاقلح  نم  لشملا  بلصلا  عطس  هاذجنا إ  نوك  نم  انه  ناد  رذتع 
تثا نع  ةعراسم  ةروص  فشك  ةلاتلا  تابألا  .ةناث و  ةترم  امهلامج إ  ةمهأ  َضفخ  نأف 

َ
ه تاب ،

نأل تاومسلا ، ءاقترالا   ردق  امج 
ً

هل ، اهناك  نادادزت ، تاب  انيَعف  سودرفلا : ءاقترالا   تامِس  نم 
كانه ال اروظحم  سل  ةعتملا  ساسحإلاف  ىرخأ  ةحان  نمو  ةحان ، نم  اذه  .اهاقري  نَم  اهلامج  عبطت  ةخألا 

.ةدحو ًءاقن  أ  اضأ ، ءاقترالا  دادزي  ام  ردق  حبص ، هنأو  امس 



[←1177]
ةاغ ...إ .) لوحتلا   ) ةدرجمو ناوذلاو ) راهصنالا   ) ةصخشم ةلالد  اذ  عف 

ً
دصق  نع  انه  ناد  مدختس 

.همدع لا ح  ةدارإ  رهصني   ْنأ  وه  عشجلا  لمو  اهيف ، التو  خلا  ةدارإ  بوذ   ْنأ  بحلا  



[←1178]
.ةقسوم ةلآ  ةنزودل  لعفن  ام 



[←1179]
.تخ مجن  هنأ ال  يأ 



[←1180]
(. نُملا بلصلا   ) ةكولا ەذه  موجن  ىدحإ  لش  يذلا  ناد ، فلس  ادغاشا ، رون  يأ 



[←1181]
لا تاعاعشلا  ءاقتلا  نم  لشملا  قاطنلا  وهو   radius ةنتالل دنهلاو  صألا  عملا  حالا  ضع  اهأرق 

.كو ةعشم »  » ةفصلا اهيف  اوأرق  ادقلا  حالا  نأ  الإ  ةرئادلا ، عارأ  ددحت 



[←1182]
ةحسم انه  هفلس  ةغل  بهي  ام  ةتاروت ، ءادصأو  ةلجرڤ  تاثأت  عمج  يذلا  ماللا  اذه  ةنتاللا  ناد  عضو 
دكؤي امنإ  سودرفلا »  » فصتنم أ   يذلا  ادغاشا  عم  ءاقللا  اذه  نإ  .ةلافتحالا  وأ  ةسادقلا  نم  ةصاخ 

.ضرألا هتدوع إ  ىدل  ةقالخألاو  ةساسلا  ناد  ةلاسر 



[←1183]
ةهج نم  تاومسلا  نادو   امهئاقترا   ردق  مظاعتملا  تاب  لامجو  ةهج ، نم  ادغاشا  مالِ  يأ 

.ةناث



[←1184]
.اهتؤر ةغرلا   يأ 



[←1185]
.تاب ْيأ 



[←1186]
.مهتطغ ةجرد  نكت  امهم  واطلا ، عيمج  يأ 



[←1187]
.اهنب امف  ةئفاتم  ةهانتماللا  هتافص  تماد  ام  لمالا ، ؤفاتلا  وه  يذلا  يأ هللا ،



[←1188]
.هللا مقملا   ؤفاتلا  ةركف  نع  بعتلا  نع  ةاق  نوكتس  ؤفاتلا  نع  ىرخأ  ةركف  ل 



[←1189]
.روعشلا ىوس  هدل  نك  مل  بعتلا  ةردقلا ع  رقتفا إ  نَمو  .ةئفاتم  نافلا غ  لا  تاردق 



[←1190]
.نُملا بلصلا  يأ 



[←1191]
.ناد وبأ  اثلا  ويغلأ  هل  دلو  يذلا  ويشنيلب  وبأو  ادغاشا  نبا  وهو  لوألا ، ويغلأ  ْيأ 



[←1192]
هتاذ ناوألا  ُت   )» تبلا 130  الإ   همسا  ءيراقلا  فرع  نل  يذلا  عألا  ناد  دج  ادغاشا ، يأ 

«(. ادغاشاو احسم 



[←1193]
انلعم اهسوقان  ْقدو  ادا »  » ت

ُ
د ةنيدملل  مدقلا  روسلا  برق  عقت  تنا  ةسنك  ادقلا ، حالا  بسح  ، 

.هنم نوجرخو  مهلمع  لامعلاو  نويفرحلا  اهيف  اي  لا  تاعاسلا  او  ةعساتلاو  ةثلاثلا  تعاسلا  نع 



[←1194]
ءاآلا نا  اذلو  .ةاتفلا  وبأ  هعفد  عفترم  قادص  وأ  رهم  لاقمو  ارا  تاتفلا  ت 

ُ
جوز ْنأ  ناد  ماأ  اعئاش   نا 

.نوشخ ام  تب أ  ةدالو  نوشخ 



[←1195]
.ةوهشلا داقنالاو إ  ةواخرلا  زمر  طسولا  علا  لثم   ناو  .م.ق ، عباسلا  نرقلا  شاع   يروشأ  كلم 

ملاعلا لش  هنأ  ضف  ام  روهظو  وزلا )  ) عدخملا راأ  حاضتفا  نع  ماللا  ناد  ەدصق  ام  وه  اذهو 
.نلعلا نئال إ  مصلا 



[←1196]
«. ەورام هتنوم   » مويلا دُ  امور  لج  



[←1197]
.ةسرولف لامش  لج  



[←1198]
.(37 ، 16 محجلا ،» « )» ةيطلا اداردلاوغ   » وبأ ةسرولف ، نم  هش  نطاوم 



[←1199]
«. فلَغلا  » بزح تَيمتنم إ  اتنا  ناتمدق  ناتْأ 



[←1200]
حطني وكسوب ، ەاري  نا  ام  بسحو  اذكه ، .اسرف  راجتالل   بهذ  نا  يذلا  اهلع  لِق  نم  ةروجهم  يأ 

.اهبارطضاو َألا  بارخ  َعا  امهراتعا  ةراجتلاو  نملا 



[←1201]
.(23،111 رهطملا ،»  » رظنأ  ) مهراغص عم  ءاآلا  اهمدختس  لا  ةغللا  يأ 



[←1202]
وال .ةسرولف  تاعْلا   ملاع  ةنمهم ع  انال ، بسح  تنا ، حئاضفلل  ةحمو  ةحقو  ةأرما  غناش :

ً

.ةعمسلا ء  لامعأ  لجرو  اسو  رعاشو  وناق  ولراتلاس :



[←1203]
. ( 46 ، 6 سودرفلا ،»  )» هفشقتو ةساسلا  هتهاب  فرُع  هشلا ، امورلا  روطامالا  سوتانشنش :

(128 ، 4 «، محجلا  » رظنأ  ) اهتلضف ةفورعملا  كارغ » لآ   » مأ النروك :



[←1204]
ةطرخنم ةأ  نم  َوحن 1106  دلو  هنأ  حَجرُي  .اذه  عألا  ناد  دج  لوح  لا  تاذ  قئاثو  َقبت  مل  ادغاشا :
ىدحإ هعم   لا  هنأ  دقتعُو  .ةناثلا  ةيلصلا  ةلمحلا  ثلاثلا   دارنوك  روطامالا  عبت  .ندملا  ةلان   

كراعملا  1147.



[←1205]
.نيذه ادغاشا  َقش  نع  ةمولعم  ةأ  انلصت  مل 



[←1206]
.اصخش امسا  ناد  ةقح  لش   لازي  ام  ةلئاعلا  مسا  نا 



[←1207]
اسرف كلم  عباسلا  سل  بناج  كراش إ  ةلاحلا .) اناملأ  باوسلا ،  ةس إ   ) اوسلا ثلاثلا  دارنوك  وه 

.اسراف ادغاشا  اهيف  عو  ةناثلا ، ةيلصلا  ةلمحلا   



[←1208]
ةسدقملا ارألا  ملسملا ع  ةنمه  ةلوؤسم  تاوبالا  لِمحو  نويحسملا ، اهل  عضخ  لا  ةلادعلا  دصق 

.اهيلإ ناد  تي  تللا  ةقحلاو  ةفاقثلا  تادقتعم  نمض  اهتءارق  ٌكش  الو  ةلوقم ي  .طسلف   



[←1209]
.هنامإ نع  اعافد  لاتقلا  ءانثأ  تام   هنأ  ركذ 



[←1210]
.سراف ةتر  ەاقر إ  دق  روطامالا  نا  لن  فلس  نم  ردحتي  هنأ  ةلهو  ذنم  فرع  ناد  نأ  انظحال 



[←1211]
اتانرافو يتال  وتنورب  ةطاخمل  الإ  ةهلإلا » ادمولا   » متنأ »  » مخفتلا مض  ناد  مدختس  ال 

دق وه  نا  يذلا  ادغاشا  هفلس  عم  همدختس  نآلاو  .تاو  نغو  سماخلا  وناردأو  نالاڤاو 
.(80 ، 10 سودرفلا ،»  » رظنأ « ) َتنأ « ـ هتبطاخم ب أد 



[←1212]
عمتس اهركذ ) قبس  دقو  ةسرفلا ، ةريدتسملا » ةدئاملا   » تااور نم   ) ولسال ةاور  وهلام ،  ةأرما  تنا 
امهرعشُل ةوق  ةأرملا  سطعت  هحل ، اهتباجتسا  لطلل  ةخألا  حت  امدنعو  .رڤيغو  لطلا  راوح  ةفخ إ 

ً

.اهدوجوب ناد  ركذُتل  انه  تاب  كحضت  اهرودو ، .اهروضح 



[←1213]
.اعفش نادمعملا  اّنحوي  اهلهأ  راتخا  لا  ةسرولف ،  



[←1214]
ةئامسمخ دسألا  جب  رم  دق  ادغاشا ، ةدالو  ح  راذآ ) قفاوملا 20   ) ةراشلا دع  موي  نم  ـــملا ، خّ نأ  يأ 

.ةرم نامثو 



[←1215]
.جلا ةرئاد  اهلمح   لا  ةروصلا  بكولا  انه  روص 



[←1216]
.ةمدقلا ةنيدملا  طسو  وي ،  ناس  اتروب  ةراح  ولالا »   » ةعل  



[←1217]
بهذ هسفن ال  ناد  نإ  مث  .سودرفلا  باسألا   تارجش  وأ  ةلئاعلا  لوصألا  لادجلا   لفانلا  نم  نوكس 

.ادغاشا عألا  ەدج  نم  دعأ  ددصلا  اذهب 



[←1218]
.ةنيدملل ونجلاو  امشلا  نامختلا  امهو  ويكڤ ، دنع ج  سرام  هلإلا  لاثمتو  ةنادمعملا  يأ ب 



[←1219]
هفلس ناسل  ناد ع  اهيمني  لا  ةظنلا  نأ  كش  الو  .ونرادلاڤلا  اسلإ و  يداو  ونبلا و  يداو  يأ  

تاداقتعا َنمض  الإ  اهمهف  نكم  لوصألا ال  لتخملا  ناّسلا  طالتخا  نع  ةمجانلا  راضملا  ادغاشا  
.ەع



[←1220]
.انولوو انيس  ع ط  ةسرولف ، نم  تامولك  ةفاسم  عقت ع  ىرق 



[←1221]
يفنملا نع  اوفع  نمضت  يذلا  حالصإ 1311  نع  وؤسم 

ً
نا  وناق  ويلوغاد ، ودلا  وه  ينعملا  لوأ 

ضاق انس ، اد  ويجاف  وه  اثلاو  .ناد  مهنمو  ضبلا  فلَغلاو  لِِغلا  داعب  محلا  هسفن  ناوألا  ددجو  
.عباسلا يه  روطامالا  دض  نماثلا  وشافنوب  االا  دناسو  دوسلا ، ضبلا إ  فلغلا  نم  لقتنا 



[←1222]
.ةصخش عفانم  ةمومعلا  هتفظو  نم  دمتسل  ەرظن  برد  يأ 



[←1223]
.ةندملا روطامالا  ةطلس  ةرطسلا ع  ةسنلا  لاجر  لواح  مل  ول  يأ 



[←1224]
وأ  ةلاوجلا ؛ ةراجتلا  اسرام  هِلالس  ةحص 

ً
اهب  موق  نا  نأ 

ْ
ه امأف  تالوجلا :»  » ەذهل نثا  لوأت  حالا  حط 

.اسلدلاڤ ةنصحم   ةعلق  لعفلا  نوفمس »   » و ةسارحلا ، هتالوج  



[←1225]
مهيلع نا  ام  ش  لآو  .ولرومتنوك  مهتعلق   نع  يسرولفلل  اولزاني  ْنأ  مهيلع  نا  ام  يدغ  لآ  نأ  يأ 

نيذلا نولدووب ، لآ  ةسلا إ  هسفن  رمألاو  .ةولا  امعط  اڤس  يداو  ةغصلا   مهتسنك  اورداغ  ْنأ 
.ةدوشألا ةاهن  مهركذ   دس 



[←1226]
.ناد نمز  ةتيم ،»   » ُلق نم  تنا  الاطإ ، نم  سورتألا  بناجلا  ةمدق   ةنيدم  ول :

يكسورتألا نمز  تنا   ةمدق  ةنيدم  ويش : .نويطوقلا  اهرمد  وكنأ ، برق  ةغص  ةنيدم  الغاسروأ :
الاغسنس ، امأ  .ارالملا  بس  ناد  نمز  روهدتلا   ددص  تناو  اناش  يداو  عقت   موزول ، ت 

ُ
د

شويج اهب  تفصع  امدع  ارالملا  اهب  فصعت  تنا  ىرخألا  ف  تاردألاو ، نألا  ب  راملا ، ةقطنم 
.راثدنالا ددص  ناد  نمز  تناو   ملسملا ،



[←1227]
.ع عبارلا  نرقلا  رادحنالا   اهباصأ  ةسرولف  تالئاع  وأ  ةحئال  انه  ادغاشا  مدق 



[←1228]
.اهتوظحل ةدقاف  حلا  كلذ  تنا   َألا  ەذه  عيمج 



[←1229]
ثألا عضوملا  تنا  لاو  ةدوصقملا  ةاوبلاو  .ةقاسلا  ةدوشألا  نم  ةخألا  تابألا  وشنيلب   ركذ  قبس 

.سرط سّدقلا  باب  ةفورعملا  ەذه  تااشالل  



[←1230]
برق مقت  تنا  ةرثدنم  ةْأ  وياغلاغو  .ةنيدملا  ةموكح  ةلط   ةف  ذنم  نومهاس  اسلا  ةراح  ناس  نا 

( دلا هتضق ت  لفسأ  ةددح    ) فسلا براش  لثمتي   ورفلا  اهراعش  ناو  سرط ، سّدقلا  با 
.ةهذملا ةنامرلاو 



[←1231]
ىرخألا َألاو  بجانَسلا .) نم  ب  ءارف  « ) فلا  » نم ةدومع  ةاصع  لثمتي   غ  لآ  راعش  نا 

.اهل ةرثدنم  ةروكذملا 



[←1232]
.حلملا نم  عاص  لوح  تثأ  ةحضف  نم  جخ 

ً
نورمح  نولازي  ام  اونا  .تنوموراك  لآ  مه 



[←1233]
مال لآ  راعش 



[←1234]
انه دوصقملاو  ةلدارلا ، تاعامتجا  ت ع 

ُ
قلط ةدرفملا  تنا  طسولا  علا  ْنل   .روطامالا  سلجم  وه 

.ةفقاسألا باختنال  مهعامتجا  صصختلا  هجو  ع 



[←1235]
.نت لوحتلا إ  ةلالدلل ع  هعاخا  نم  لعف  وهو  : s' indraca ناد بتك 



[←1236]
.يرامدآ لآل  دهعلا  ةثيدحلا  لوصألا  نع  ناد  فشك 



[←1237]
الئاع مهطاترا  حجرملا  ا ، لأل  همسا  نيد  با  ةنيدملا ع  طحملا  غصلا  روسلا  لخدت   سانلا  تنا 

.يزتو ل 



[←1238]
بقل ساموت  سّدقلا  دع  ورفلا   هتلئاع  راعش  لمح  نَم  ل  بهو  دق  اناسوت ، كرم  بلا ، غه  نا 

.هتازاتماو سرافلا 



[←1239]
الد وناج  نإ 

ّ
ه .ناد  نمز  بعشلا   ةماع  تاراتخا  كلذ إ  عم  زاحنا  دق  ةلنلا  َألا  كلت  ءاضعأ  دحأ  نا 

.الب



[←1240]
وغروبلا ةراح  نأ  دصق  فلَغلا .»  » بزح تالئاع  نم  وترومأ  لآو  وريدلاوغ  لأو  نوملدنووب  لآ  نا 

.ددجلا اهناج  ةروكذملا  َألا  ْدجت   مل  ول  باتسا أ  معنس  تنا 



[←1241]
ةشاحلا رظنأ   ) ةنيدملا تمسقنا  انه  نمو  .ەولاتغاف  نوملدنووب ، نم  ةتآ  ةناهإل  اوضرعت  دق  يادمأ  لآ  نا 

(. ةلاتلا



[←1242]
ةطخلا خسف  مث  يادمآ ، لآ  نم  ةاتف  بطخ  دق  هسفن ، مسالا  ةفورعملا  ةألا  نم  نوملدنووب ، يد  نا 

.يادمآ لآ  ماقتنا  انه  نمو  .اهتبا  نم  هتجوز  لا  انود  اداردلاوغ  نم  بس 



[←1243]
.نوملدلووب لآ  ةعلقو  ةسرولف  قطلا ب  زاتج  ام  لسم  امإلا 



[←1244]
هتوبأ خألا  تُي  لو  .اقح  نولوأ  وه  ەوبأ  نا  ْنإ  يمل  همأ  لأس  دق  نا  ەركذ .) قبس   ) وتيف ةاح   

نع بيل  يج  هقعصف  ضرألا ، قارحإ  كشوأو ع  قطلا  نع  وتيف  اهب  داحف  ةسمشلا ، هتع  ەراعأ  هل ،
.ءانبألا ءاآلا ع  ةوسق  ةرو 



[←1245]
.ءامّسلا انه   هلاق  يذلا  ناد  فلس  ادغاشا ، وه 



[←1246]
.رذجلا ازاجم ع  ّلدتو  مدقلا  نطا  عت  ةعئاش  ةّماع  ةمل  و  ، piota ةدرفملا ناد  مدختسا 



[←1247]
ةاعلا تادوشألا  ةسرولف ،  لقتسمو  هلقتسم  نأش  ناد  اهعمس  لا  ةددعلا  تاؤّبتلا  ةراشإ إ 

«، رهطملا  » نم نعلاو  ةعارلاو  ةع  ةناثلاو  ةنماثلاو  محجلا ،»  » نم نعلاو  ةعارلاو  ةع  ةسماخلاو 
.هقرؤت تق  لاو 



[←1248]
.ةّداعلا مهتالوادتو  ةّماعلا  مهتامامتها  نمض  يأ  بعتلل ، يزاجملا  عملا 



[←1249]
اهجوز نبا  سوتيلويهب  تمرغأ  لا  اردف  انه إ  ةراشإلاو  .ةساقلا  ةّملاو  ةققحلا  ّمألا غ  ةَّارلا  

مامأ روكذملا  ةنانويلا  اجولوثيملا  لط  ةءارب  ةسرولف  معازَّم  مامأ  ءيرب  هنأ  ناد  دصق  .انثأ  نم  هتدرطو 
.هتَبار



[←1250]
عضومو .ةسرولف  ضبلا »  فلَغلا   » ةموكح بلقل  ة  تاقافتال  ءّهي  نماّثلا  وشافنوب  نا   1300 

.يوبالا طاللا  وه  نا  راجتالا 



[←1251]
.هئانبأو هتْأ  ناد إ  ندل  نم  ادمولا »  » لما ةدحولا   ةراشإلا  ەذه  



[←1252]
لخدملا رظنأ   ةّواسأملا  1304 ( ثادحألا  و  ضبلا ،» فلَغلا   » نم نملا  ناد   قافر  ةراشإ إ 

(. ناد ةسل  انضرع 



[←1253]
امدع ضبلا » 1304  فلَْغلا   » بزح نع  ناد  داعتبا  انه إ  ةراشإلاو  .يروطامالا  ّلا  ةروص  ْيأ ع 

.ةّجراخلاو ةلخاّدلا  وفلاو  ةسالا  تافلاحتلاو  ةّحلا  تاروانملا  مامأ  ەص  لع 



[←1254]
(. ةّلاتلا ةشاحلا  رظنأ   ) ناد ءاضب ع  ٍداأ  هتْأل  ناو  وت  1307 

ّ
انوريڤ ، مأ  الاس ، الد  ويمولترا  وه 



[←1255]
هتافو  ّح  نم 1312  انوريڤ  مأ  نا  ذلا ،)

ّ
رك فنآلا  ويمولترال  ألا 

ّ
رغص قيقّشلا   ) الاس د 

ً
ەدنارغ  ْنا  وه 

.هلضف انافرع  سودرفلا »  » ىدهأ هلو  ەافنم ، ءانثأ  ةددع  تاونس  هتفاض  ناد   شاع  . 1329



[←1256]
خــــراّتلا وهو  لق 1312 ، ام  ذنم  ةفاّضلا  نسُحو  ةّكسعلا  ةعاجّشلا  تلجت   دق  ەدنارغ  ْنا  ةلضف  تنا 
ءملا إ هسفن ع  وه  هّضح  امدع  عباّسلا  يه  روطامالا  سماخلا  وتنمل  االا  هف  ضراع  يذلا 

.اصلخم الاطإ 



[←1257]
.ةنادإلا ةدامتمو   فنعلا  ةغلا  ەراعشأ  نوك  ةلاح  يأ  



[←1258]
.سودرفلا ناد إ  تاب  اهنم  تعفر  لا  رهْطملا ، لج  ةورذ  يأ 



[←1259]
ىت ل  ةّتبلا ، اهقاروأ  نم  ىّرعتت  الو  هللا )  ) اهالعأ نم  ةاحلا  ّلتت  لا  ةرجّشلا  سودرفلا ، نع  ةراعتسا  ەذه 

.لق نم  اهيف  ةلَقتسملا  حاورألا  نم  اأ  دقفت  نأ  نود  نم  ةددج  حاورأ  عاطقنا  نود 



[←1260]
.طسلف ّاعلا إ  بعّشلا  ەدع  ەداق  يذلا  وم ، بئان  وه 



[←1261]
.هناغط نم  ّيناعلا  صلخو  اّروس  كلم  سوينافيإ  سويخوطنأ  براح  دق  ناو  .م.ق ، وت  160 

ّ



[←1262]
ةّصخش ودراونر : .سّدقلا  ةتيم  َتامو  812  اريد  سّسأ  ناملراش ؛ راشسمو  هجناروأ  قود  ومليلغغ :

.بهرتو ومليلغغ  د  ةدامعلاو ع  نامإلا  فرع  ةّئانثسا  ةّنامسج  ةّوق  اذ  نا  ّثو  ةّلاخ ؛



[←1263]
ةداق دحأ  نا  سدقلا  1100 . وتو  

ّ
دلو  1058  ةّسرفلا ، نروللا  قود  نوّب ، ود  اورفدوغ  وه 

.اهفرع ناد  نا  ةّمحلم  ٍناغأ  هلوح  تعضُوو  وألا  ةّيلصلا  ةلمحلا 



[←1264]
ةّسرفلا  ّيدنامرونلا  دلو   ّڤتوهلا ، دكنات  نبا  وه  راملا ؛)»  » ع خألا  مسالاو   ) راسغ ور 

نا .ّييطنبلا  ةهجاوم  ّاطإلا   بونجلا  وزغ  هئاّقشأ   عم  مهاس  ثح  الاطإ  1047  مدقو إ   1015
.يربالالاو يوْ  قود  هتوم  1085  ىدل 



[←1265]
ةهلإلا بك  يج ، مسا  وه  ةّنتاللا  همساو   ) يشملا وأ  سجلا  ّنأ  ( 25 18 ، 2 « ) ةدأملا  » ناد  بتك 

«. خــــّملا ةنوخسو  لحز  ةدورب  حاوي ب  ةعبّطلا ، لدتعم  مجن  ( » نانويلا لهأ  دنع  سڤز  نامورلا ، دنع 



[←1266]
اهلاقت  ) يشُملا وأ  سجلا  ةس إ  ةفص  ف  ّجلا ،»  » عتو ، gioviale ةَفصلا ناد  مدختسا 

.اقحال الإ  ( jovial ةّسرفلا اهلاقت  انهو   ) اّحملا قلطو  شوشَلا  عم  لنت  ملو  (، jovien ةّسرفلا



[←1267]
رظنا ) Diligite justitiam ةراع اهب  أدت  لا   D،I،L فورحلا اهعامتجا  عنصت  ثح  حاورألا  ّفطصت 

(. ەاندأ ةشاحلا 12 



[←1268]
ءاملا ەرفاح  نم  ة  لعج  يذلا  حّنجملا  داوجلا  سوزاغ ، ةروطسأ  نم  ّدمتسم  اهمسا  ماهلإلا ، تاهلآ  ىدحإ 

.ّيرعشلا ماهلإلل  ازمر  لشف  نوكلهلا ، قثبي  



[←1269]
«. ضرغلا لاو ال ت  ةاقلا  تابألا  ەذه   » وأ ةدودعملا ،» يأ  ةصقلا  تابألا  ەذه  : » ناتنكمم ناتءارق 



[←1270]
qui judicatis terrain Diligite ةّنتّلا : بتك 

نم وألا  ةراعلا  و  ضرألا ،» نومح  نيذلا  اهّيأ  ا  لدعلا ، اوّبحأ  )»  justitiam
«( .خلإ ِّلا ، اّوبحأ  : » تامجّلا ضع   « ) مدقلا دهعلا   » ةمحلا » رْفس  »



[←1271]
.تافارخلا داقتعالاو  ّطتلا  رقتح  ناد  نا 



[←1272]
« شاشعألا  » انه  ) ةصوصخملا اهلزانم  لكش  ةردقلا ع  تاقولخملا  ّدم هللا  ْنأ  قلخلا  قاس  نمض  نم 

(. ّلا ةسّلا إ 



[←1273]
حجا دقو  .هّواط  حاورأل  ّعشملا  روضحلا  تاساملأو  رهاوج  ءامّسلا إ  لّوح  هف  وه  يذلا  مجّنلا  ّنأ  يأ 

(. تقاويلا نّي  ُبسحف  سلو  ةرهوج  لّوحُ إ  يأ  رِهوجُ » )»  ingemme وه : عف 
ً

عملا  اذهل  ناد 



[←1274]
(. ّيوبالا طاللا  ةراشإ إ   ) لخلا زمر إ  ةنخّدلا  ەذه 



[←1275]
اثلا اّنحوو  سماخلا  وتنملو  نماّثلا  وشافنوب  ناد ، مهاع  نيذلا  ةثالّثلا  تاوَبالا  تبلا  اذه  فدهتس 

لاجر درط  تارارقلا  ةرخاز  مهدوهع  تنا  .ةلاّتلا  تابألا  نم  حّضتس  ام  مهنم  خألا  اصوصخو  نعلاو ،
سكعلاو وحم  اهبقع  لا  ةاتلا  ناد  ەدصق  ام  وه  اذهو  ةلام ، غلام  َلاقم  مهلوبق  ةداعو  توهّلا 

.سكعلا



[←1276]
نمو ةسرولفل  ّاملا  خــــراّتلا  نمو  سدقملا » باتلا   » نم انع  فّثك  نعلاو  اّثلا  اّنحويل  عذال  دقن  انه 

ءاّرق فرع  يذلا  نادمعملا ، اّنحويب  قلعتلا  ّد  اذه  نوعلاو  اّثلا  اّنحوي  نا  .هسفن  فَدهتسملا  االا  ةس 
لجنإ رظنا   ) ساينأ سدوه  طال  اهب   ْتماق  ةصقر  نمثب  هسأر  همولاس  ْتلان  فك  ددجلا » دهعلا  »

انهو .نادمعملل  ةموسرم  ةروص  لمح  ناد ) دهع  ةسرولف   ةلمُع   ) نرولفلا ناو  (. 29-17 /6 سقرم ،
ختلا ردق  وهف  علولا  اذه  لجأ  نمو  .هسفن  نادمعملا  اّمم  ةلمُعلا أ  علوم  االا  ّنأ  ناد  ضعت  نوك 

ناد لعج  يذلا  سلو  سّدقلاو  ٍكمس ) داّص  ددجلا » دهعلا   » ەرّوص يذلا   ) سرط سّدقلا  نم  ّل  نع 
.نا صخش  ّيأ  هدل  نأ 

ّ
ه ولو ،)  ) ّاعلا قطّنلا  همسا  قطني  ةخّسلا ، ًةداز   نعلاو ، اّثلا  اّنحوي 



[←1277]
فلتلا  » رظنا  ) سودرفلا ةذاذل  ةلالدلل ع  ّف  حلطصم  و  ، frui ةنتاللا : ةعتملا ،»  » ناد بتك 

(. ّإلا ساموت  سّدقلل  ةّناحوّرلا »



[←1278]
ةدحاو ال ةلادعلا  ّنأ  ةلالدلل ع  دحوأ  اناك  نا  ول  ام  ملتي  ةفغ ، حاورأ  عامتجا  نم  فلأتملا  ّلا ، اذه  ّنإ 

.اّزجتت



[←1279]
.غ هعوضوم ال  وأ  خــــراّتلا  ةّدام  وه  انه  خــــراتلاف  .اهوّقلت  لا  ةلوثمألا  راتبا  نودع  يأ ال 



[←1280]
ةّهلإلا ةركفلا  زواجتت  نأ  نود  نم  هل  نولا  هتوج  غمد  ْنأ  ردق  ّنأ هللا ال  وه  عملا  ّنأ  وكسوب  ىري 

.هنع ضفت  وأ  قلخلا  ىوتحم 



[←1281]
.دع ةعنالا  غ  ءاخلا »  » ةرمّثلا ةفص  وهو   acerbo ةفص مدختسإ 



[←1282]
وبمار ةوعد  عم  ّداضتلا  مت  ةّساسأ  ةّتناد  ةركف  .اهمّمسو  اهدسفت  ل  ّساوحلا ، ءاطخأ  اهقعت  ةفرعملا 

«. ّساوحلا شش   » اقحال إ



[←1283]
.كوكّشلل اثعم  ّلإلا  لدعلا  ةلأسم  تنال  لل  اداه  انه  سّدقملا » باتلا   » نك مل  ول  يأ 



[←1284]
.اهنم ةفلأتملا   سفنألا  ددع  اهنب ، امف  ةقفاوتم  ةددع  تادارإ  يأ 



[←1285]
.ملاعلا مَحم   ناموّرلا  لعج  يذلا  وه  ّيروطامالا  ّلا 



[←1286]
.ةّماع ةرفلا  ناد ع  اهقلطُ  ةمس 



[←1287]
.ةاطُخلاو نراتخملا  فحم  دصق 



[←1288]
.ەاوس لق  ءاردزا هللا  مزلتس  ةئيطخلا  ّنأ  دصق  اذه  ئواسملا  ّلجس  ةراشإلا إ 



[←1289]
، ّيواسمنلا تلأ  روطامالا  وه  تلأو  .اهكولمو  ةّحسملا  ءارمأل  ّلا  تاخت  ةلسلس  أدت  انه  نم  اراتعا 

«. رهْطملا  » نم ةعاّرلا  ةدوشألا  ەركذ   قبس  دقو 



[←1290]
موجه هلّفج  نا  يذلا  ەداوج  نم  هطوقس  ىدل  هعم  لو  ةمق ، ال  ةلمع  ّكس  يذلا  لمجلا ، لف  وه 

.رخ



[←1291]
رظنا  ) عباّرلا سالسسڤ  وه  امهوب  كلمو  ةلاتشق ب 1295 و1312 ؛ كلم  عباّرلا ، ودنانرف  وه  اناسإ  كلم 

تبلا 102-101). ، 7 رهْطملا ،» »



[←1292]
حتف يذلا  وه  لّوألا  لراش  هبأ  نوك  نم  ّلشروألا »  » بقل ەءاجو  جعألا ، بّقلملا  اّثلا  ّنآلا  لراش  وه 

امه  Mو I نافرحلاو .بقللا  ةّقحأ  نم  ەذه  ةوالا  هتخس  ناد  ەدّرجو  .ّيلصلا  فلاحّتلا  مسا  سدقلا 
راشم لراش  نساحمف  فورحلا : رخآ ع  اعل  ظحالن  ام  ملشروي .)  ) ةنيدملا مسا  نم  خألاو  لّوألا  نافرحلا 

.ةّنتّلا فلأ »  » ةدرفملا أدت  هو  ، M هئواسمو ب ـ دحاو )»  » َيتّلا ع مقّلا  ّلدو   ) I اهيلإ ب ـ



[←1293]
قلطُ وتو  1337 .

ّ
اهل  1296 ، الم  ّمث  ةلقص  شرعلا   اصو ع  نا  1291  اّثلا ، وكيدف  وه 

« ةذانإلا  » نم ثلاّثلا  باتلا   ) سسكنأ ناو  .ةلقص  راّنلا »  ةرج  و« ةّبلس ، اماحأ  ناد  هلع 
.هماّأ رِخآ  اهيف  مأ  دق  ويلجرڤل )



[←1294]
ّمث ةلقص  كلم  اّثلا ، ومواج  وه  قيقّشلاو  ةحللا ،» ًءاردزا ب«ـ بّقلملا  ارويام  كلم  ومواج ، وه  ّمعلا 

.انوغارأ



[←1295]
نأ
ّ

ه خّرؤملا  نم  ەواعم  هلع  محو  وت  1325 
ّ

ثاّرحلا ؛ بّقلملا  سنُد  وه  دوصقملا  لاغتلا  كلم 
.كلم اّمم  رجاتك أ  فّتي  نا 



[←1296]
وت  1319.

ّ
عباّسلا ، نواه  وه  جــــوّلا  كلم 



[←1297]
.ةّقدنبلا ةلمع  فّز  دق  ناو  وت  1331 ، اّثلا ، ناتإ  وه  بّْلا  كلم 



[←1298]
.اراغنه مح  اوؤاسأ  هقاسو  وه  نأ 

ّ
ه ناد  دصق  ثلاّثلا  1301 . هردنأ  وت 

ّ



[←1299]
اراڤان  جات  يداحلا ع  سل  اهلم  خس  لا  اسرف ، مامأ  دمصت  ْنأ  اهرودقم  نا   ول  اهتداعسل  ا  يأ 

.1304



[←1300]
وت  نانسول ؛ لآ  نم  اّثلا  يه  ّرفلا  تحت ن  ناحزرت  اتناو  صق ، ةرج  ناتّسئّرلا   ناتيدملا 

.نخآلا كولملا  نم  لضفأ  نك  ملو  ، 1324



[←1301]
.سمّشلا يأ 



[←1302]
.ّلا راقنم  دصق 



[←1303]
(. يشملا  ) سجلا ءامس  يأ 



[←1304]
ةّواطلا إ حاورألا  ةقوج  داشإ  لاقتنا  طتري  يذلاو  ّلا  قلح  لشي   يذلا  ُدع ، ّعتملا  توَصلا غ 

.درفملا ةغص  ماللا 



[←1305]
قلح توّصلا   قاثنإ  تاوصألا : ءاف  عجّرلا إ  تصّخشم  تّيقسوم  تق  انه إ  ناد  دنس 
هقث بواني ع  امدنع  ياّنلا  وأ   رتولا ، طغّضلا ع  ىدل  راثيقلا  قنع »  » مغّنلا  لشب  هش  ّلا 

.تاوصألاو ماغنألا  علولا  ددش  هاش  دهع  نا   ناد  ّنأ  وكسوب  َركذ  دقو  .قالغنالاو  حاتفنالا 



[←1306]
«. مازملا  » بحاص دواد ، وه 



[←1307]
هلتاق نم  اهل  ّصتقاو  اهنبا  لتقمل  امِّأ  ةأرما  او  يذلا  ناجارت )  ) سوناارت روطامالا  حور  وألا   حوّرلا 

(. ةاعلا ةدوشألا  رهطملا ،»  )» ةّمهم جراخ   وهو  قطلا  ةعراق  هتفقوتسا   امدع 



[←1308]
.محجلا ةاحلا   يأ 



[←1309]
لوق الو  .ةّفاضإ  ةنس  ةع  سمخ  ەرمع  لط   ْنأ  نم هللا  اذوهي  كلم  اّقزح  لان  ةّرمتسملا ، ةالّصلا  لضف 

دع اّقزح  اهفرذ  لا  عمّدلا  ةلاّشلا  ەذه  لّوؤي ع  ناد  ّنل  ةّلعف ، ةاتم  نع  نا  كلذ  ّنأ  مدقلا » دهعلا  »
.(20-18 اثلا ،» كولملا  رفس   » رظنا  ) هئافش



[←1310]
.ةّتبلا هدافت  ەؤاجرإ   دف  الو  عق ، ْنأ  ّإ  نكم  ّلإلا ال  لدعلا  ّنأ  يأ 



[←1311]
اعوفدم امور ، نع  االل  لزانتو  انانوي  هسفن  نم  لعج  ةطنب  محلا إ  ّرقم  هلقنب  ەركذ :) قبس   ) نطنسق وه 
لا ةرداملا  ەذه  ناد ع  همول  ارارمو  .ةّحسملا  عو  ةسنلا  ةّثرا ع  جئاتن  اهل  نا  ةدمح  ااونب 

جامالا إ اذه  ةّلوؤسم  اقحال  نوزعس  خّرؤملا  ّنل  ةّنمّزلاو ، ةّحوّرلا  تطلّسلا ، جاما  لصأ  تنا  
.نورق طنطسق  دع  َمح  يذلا  ناملراش ،



[←1312]
ةشاحلا رظنا   ) ثراوك نم  ه  بّس  اّمم  مغرلا  هتّن ، ةمالس  لضف  سودرفلا »  » طنطسق  لُثْم 

(. ةقاّسلا



[←1313]
، اهلم وه  ناو  ةلقص ، تنا  يذلاو  وتملا  1189 

ّ
بطلا ،» بّقلملا ب«ـ اّثلا  ومليغ  وه  هلع  ّملا 

.ءاحألا دادع  انا   نيِّدسُملا  اّثلا  وغيدفو  اّثلا  لراش  ّنأل  ادم  هتومل ، ح ت  ملأتت 



[←1314]
«. ةلضف مهأو  ةداورط  لهأ  لَدعأ   » ويلجرڤ ەوعد  ةّسلا  فورعم  نإل غ 

ْ
سا قيفر  ّيداورطلا ، ويفر 

.هصالخ ةلأسم  اقحال إ  ّلا  دوعسو 



[←1315]
.سأ جاجز  َللخ  ٍنول  لْثم  ەاّحم  ةّئرم ع  تنا  ناد  كوكش  ّنأ  يأ 



[←1316]
: فنعلا هقط  ّقشُ  تاومّسلا  تولم  نوكو  راربألا  فنع  ّجنإلا   ماللا  ةراشإ إ  .ةّنتّلا  اهبتك 

تولم : » ةّسرفلا تامجّلا  ضع  و  هنوفطتخ ،» نودهاجملاو  داهجلا ، ذخؤُي  تاومّسلا  تولم  »
.(12 ، 11 ّم ، لجنإ  « ) هنوفطتخ نوفنعلا  مهدحو ) و( فنعلا ، ذخؤُي  تاومسلا 



[←1317]
(. ەالعأ ةشاحلا 14  رظنا   ) ويفر حورو  سوناارت  روطامالا  حور  يأ 



[←1318]
بلّصلا باذع  امهاري   سوناارتو  مداقلا  بلّصلا  باذع  ويفر   امهفّوشي  بولصملا ، حيسملا  َدق  دصق 

.لق نم  ثدح  دق  نا  يذلا 



[←1319]
.ثاعنالا هكردأ  يأ 



[←1320]
.صلخملا حيسملا  وه 



[←1321]
مهل نا  نّمع  ملت  يذلا  ّإلا  ساموت  سّدقلا  ملاعت  عجُرلا إ  ّثولا  اذه  صالخ  معد  ْنأ  ناد  ردق 

ىدحإ نوقحّلا   َحمل  وحّنلا  اذه  عو  .مالسإلا  ءافنحلا »   » نأش مهنأش  دحاولا ، هلإلا  رَمضم ،»  » نامإ
.حيسملا روهظ  اؤبت  تاّفلا ،» ةفورعملا ب«ـ ويلجرڤ  دئاصق 



[←1322]
.مهتّيثول ّيثولا  ـي  خّ وهو  ەارو  ّيلا  عنلل  مداقلا  ءادتفالا  انمؤم  ويفر  ناد  لّختي 



[←1323]
ةلجعلا ناد ع  ّنهآر  ْنأ  قبسو  اهركذ ،) قبس   ) ثالّثلا ةّيدلا  لئاضفلا  نزمري إ  ثالثلا  تادّسلا  ءالؤه 

«. رهْطملا  » نم نعلاو  ةعساّتلا  ةدوشألا  نم  ةخألا  تابألا  ةّناحوّرلا   ةعلل  ملا 



[←1324]
.هتيل نوري هللا   نَم ال  يأ 



[←1325]
.ةلادعلا زمر  لا ،



[←1326]
اهتعفدو إ ٍدصق  نع  اهحصن  نونوي  تءاسأ  دقو  سويدڤوأ  اهرّوص  سومدق ، ةنبا  اهركذ :) قبس   ) مس

.ادامر ْتلاحتساف  هئاهب  لما  يج   ةهلألا  بك  اهقشع  ةؤرب  ةلاطملا 



[←1327]
دسألا جب  لحز   عقومتي  رخآلا ، ملاعلا  رورملا  ىدلو  .ناد  نمز  ةفورعملا   باولا  عأ  َلحز ، وه 

.امهثأت طلتخف 



[←1328]
(. اضأ اكوك  ت 

ُ
د سمّشلا  تناو   ) بكولا اذه  يأ 



[←1329]
.نانزاوتت اهتعاطإ  نع  ةمجانلا  كلتو  تاب  ةنياعم  نم  ةئشانلا  ةعتملا  ّنأ  يأ 



[←1330]
.ضرألا لوح  رود  نأ 

ّ
ه دَقتعُ  نا  يذلا  فاّفشلا  بكولا  دصق 



[←1331]
ءامّسلا دعاّصلا إ  ملسلل  لّوألا  ردصملاو  .سودرفلا  نع  ةددع  ةّطسورق  صوصن  ملسلا »   » ةروص لاقن 

، ءامّسلا سمال  هسأرو  ضرألا  بصتنم ع  ملس  اذإف  املح ، بوقع )  ) َملحو : » همانم بوقع   ەآر  ام  وه 
.(12 ، 28 نكتلا ،» رْفس  « )» ...بوقع َبرق  ٌفقاو  ْبرلا  اذو  .هلع  نولزان  نودعاص  ةكئالم هللا  اذو 



[←1332]
.تاب يأ 



[←1333]
.رفاسملا نم  ّوندلا  حوّرلا  ەذه  رمأ  يذلا  وه  ّنأ هللا  دصق 



[←1334]
لما ٍةّحم  لعف  موقو ع  ەارإ  ّيأ  نّمضتي  تابأ ال  ةعض  لق  روكذملا  تامداخلا »  » ط نأ  ناد  كردأ 

.ةّحلا



[←1335]
يذلا روّنلا  اقخم  : » لوق نأ 

ّ
ه نط .) ) ventro نم اقالطنا  هحاجا  نم  لعف  وهو  ، inventro ناد : بتك 
.ةّعلا حضولا   ا  ركتبملا غ  لعفلا  لاقم  ّنل  دسّجتأ ،)»  » عم « ) نّطتأ هف 



[←1336]
.ةكئالم وأ  تنا  ا  ةقولخم ، تانئا  دئاع إ  لقع  وأ  ءاذ  ّل  يأ 



[←1337]
.ه طحملا  رظنملا  ةدح »   » لشو لوزعم  وهو  ام ، هعافترا 1700  غلي  نپألا : اتا   لج 



[←1338]
فانالاو ةمدخل هللا  ةسّركم  اسوقط  عتو  (، latreia  ) ّانوي لصأ  نم  ةدرفملا latria و  ناد  مدختسا 

.ەدحو هلإ 



[←1339]
؟ ئسلا ناهّرلل  ةَرظتنم  ةقع  إأ  انه : ناد  ش  حّضتي إ َم  ال 



[←1340]
اماحم حبصأو  يداحلا ع ، نرقلا  علطم  انيڤار   ةمدعم   ةْأ  دلو   وناماد ، وييپ  سّدقلا  وه 

بهارك ّصألا  ەريد  ةدوعلا إ  رثآ  هّنلو  لانيدرا  1057  ةتر  ُر إ 
ّ

.ثالّثلا  ّنس  بّهرت   ّمث  افورعم ،
ضع ظحالُو  .االا  ةشاح  خذ  نادأو  دهّزلا  ةددع   تافلؤم  كرت  دقو  اسوأ  1072 . وتو  

ّ
طس ،

؟ ادحاو اصخش  ەركذ ) قبس   ) لوألا وييپو  وناماد  وييپ  ناد  َتعا  لهف  ةثالّثلا : تابألا  ەذه  ضومغلا  



[←1341]
نم 1252، اراتعا  دع : امف  عقاولا  أد   دق  ةوسلقلا  ةلدارلا  رامتعا  ناو  لانيدرلا ، ةوسلق  دصق 

.عباّرلا وتشوّنيإ  االا  نم  موسرم 



[←1342]
لجنإ ( ) سرط مسا  عم  وهو  « ) ارخص  » عو افك »  » مسا اّنحوي  نب  ناعمِس  علخ ع  دق  عس  نا 

لامعأ « )» نراتخملا ءانإ   » اضأ ّوعدملا  سلو  سّدقلا  وهف  سدقلا » حورلل  بلا  ءانإلا   » اّمأ (. 42 ، 1 اّنحوي ،
.(15 ، 9 «، لسرلا



[←1343]
.نولاّمح اهب  س  ةع  مهلْمح   يأ 



[←1344]
وه دحولا  دلِجلاو  سرافلاو ، ضارعتسالا  سَرف  نم  ّل  ةاّدلا   ّنأ  ملظتلا ، وأ  ةخّسلا  اناعمإ   دصق ،

.لانيدرالا فطعم 



[←1345]
نع نراتخملاو  ماسبالا  نع  تاب  عاطقنا  ّنإ  .اهاوحف  ّبي  الو  ەدحو  اهادص  ناد  عمس  ةخ   

ارخاز الافتحا  احملم  ةدوشألا  ەذه  ةاهنو  دهشملا  حنم  هل  اذه  ةضماغلا ، ةخلا  ەذه  عالدناو  ماللا 
قلا

ّ
.ب



[←1346]
وشافنوب االا  توم  وه  دوعوملا  ماقتنالا  وأ  ةدوصقملا  ةقعلا  لهف  ةافلا : هف  ام  ةصّخشم  ةءوبن غ 

؟ سماخلا وتنمل  هتفلخ  مأ  نماّثلا 



[←1347]
.وريا لج  بناج  ام إ  ةئامسمخ  عافترالا  نم  غلي  بثك  وه 



[←1348]
: ّرونلا اونب   ) وّتيدنب سّدقلا  وه  انه  ملتملاو  .ءاوّسلا  قط  نع  ملاعلا  تداح  لا  فئاّزلا  ةهلآلا  ةداع  يأ 

(. ةّتكدبلا ةّعمجلا   ) همسا ةفورعملا  ناهّرلا  ةقرف  سّسؤم  ( 547 -480



[←1349]
وأ ّيملا  فورعملا  سوراام  انه  دوصقملا  ّنأ  حجرألاو  .نوددع  سوراام »  » نوّوعدملا فوهلا  كاّس 
ْنأ انه  دارأ  ناد  نوك  دقو  ناوطنأ ، سّدقلا  يدُم  نم  انا  امهال  .ّيردنكسإلا  سوراام  فورعملا  رَخآلا 

وحن 956 دلو  انيڤار ، نم  سنوأ ، ودلاومار د  سّدقلا  وه  ّرغ  كسانو  سوراام )  ) ّ كسان  عمج ب 
.وناماد وييپ  سّدقلا  هتس  عضو  دقو  اناسوت .) ودلما   ةنيدم  ةس إ   ) ّيلودلمالا ةّعمج  سّسأو 



[←1350]
نأ نكم  لا ال  ةفرعمو هللا  .ضقلا  ةّصعو ع  ةتباث  صلاخلا  روّنلا  ءامس  وأ  سومألا  ْنأ  انركذ  ْنأ  قبس 

جارعم ّنأ  ءيراقلا  ركذنو  .ّوصلا  قارغتسالا  وأ  لّمأتلا  اّمُح  ّإ   اهسفن  بهت  ّالقعلا ال  مختلا  اهكرد 
.هسفن جاتنسالا  تي إ  ةداعّسلا » ءامك   » ناونع لماحلا  ّرع  نبا 



[←1351]
ةكئالم هللا اذو  ءامّسلا ، هسأرو إ  ضرألا  بصتنم ع  ملس  : » ركذلا فنآلا  نّتلا » رْفس   » فصو ام  

« ...هلع نولزان  نودعاص 



[←1352]
، ةّلمأتلا ةاحلل  دادعإلا  اهتردقو ع  ضرألا  اهعوجن ع  تدقف  ةّتكدنبلا  ةلملا  وأ  ةّعمجلا  دعاوق  ّنأ  دصق 

.هلع ت 
ُ

ّطخ يذلا  قرولل  ةعضملا  نم  ا  ّإ  لش  دعت  ملو 



[←1353]
لمع لا  ةسنلا ) دئاوع  « ) ةرمّثلا  » ەذهب راثئسالا  لعف  ام  ردق  حج هللا  ەرَوص ال  عظفأ  اّلا   ّنأ  دصق 

.نمؤملا ةعداخم  اهنم  ةدافإلا  ناهّرلا ع 



[←1354]
.ةّيدلا هتعامج  يأ 



[←1355]
.ةساعملا لئاذّرلا  تلقنا إ  دقو  ةادلا  لئاضف  يأ 



[←1356]
راسحناو َندرألا  رهن  عجارت  َزجعم  ةهيش  ةزجعم  نوكتس  نيدسافلا  ناهّرلا  ةجلاعم  ّنأ  ملتملا  دصق 

.أ تزجعملا  كنت  ّدع  وهف  ةجلاعملا ، ەذه  لْثم  لمألا   ْنأ ُي ع  دي  نألو 
ّ

ه .رمحألا  رحلا 



[←1357]
« قراخلا  » اذه ەسفت   دجو  ئراقلا ، إ  ادمولا »  » ناد  هقلطُ  يذلا  خألا  ءادّنلا  وه  اذه 
ءيراقلل عادو  ةاثم  وهو  .هتمالع  تحت  وه  دلو  يذلا  ءازوجلا  جب  ءامّسلا إ  ەذه  ري   ناد  ّخشلا :

.ةجّتلا نم  عفرألاو  سألا  رطّشلا  ضوخلا   لق 



[←1358]
لعف أف  .ةراعلا  بترت  ناد  َبلق  ّالثلا  عطقملا  اذه  نم  لّوألا  تبلا  .ءازوجلا و  وه  روّثلل  اتلا  جلا 
ع حاّلا ، رظن  ةلالدلل ،  كلذو  ةّعلا ،) نؤم  

ّ
ث عبصإلا   ) هف اهعضول  اقاس  راّنلا  نم  عبصإلا  جارخإ 

.اهل ةقاس  ّح  ل  هتياد ، ةطوطخم   هتياهن  ّنأف  لعفلا ، ةع 



[←1359]
.ءازوجلا جب  ةرئاد  لاقتنالا إ  ماّأ  وأ  يأ   ماعلا 1265 ، نم  راأ  ناد   دلو 



[←1360]
.رمقلا نم  ةَئرم 

ً
ضرألل  سالا  رهظملا  يأ 



[←1361]
(. ةّنتّلا تاغللا  نؤم  

ّ
ث  ) رمقلا انوتال   ةنبا 



[←1362]
هل  تاب  حيحصتو  اهل  اخلا  ناد  سفت  و  رمقلا ، للختت  رظاّنلل و  ودت  لا  عقلا  ةراشإ إ 
نبا مجعم  نم  امهالو   ) ةفثلا ىرخألاو  ةلخلختملا  انعلا  احلطصم  اّمأ  .ءزجلا  اذه  نم  ةناّثلا  ةدوشألا 

.هسفن عضوملا  امهب   فعّتلا  قبس  دقف  دشر ،)



[←1363]
دقو ناد ، ّنأ  تبلا  ىزغم  سمّشلا .)  ) سويله وبأ  وه  مدقأ  اجولوثيم  و  اجو ، سونانروأ  نبا  وه  نوپيھ 

.هيع ءلم  سمّشلا  ةهجاوم  ارداق ع  راص  ءامّسلا ، هئاقترا   ردق  ە  َيوق 



[←1364]
(. ويد وأ  سونيڤ   ) ةرهّزلاو اام )  ) دراطُع ةّنانويلا  اجولوثيملا  ةغل  امه 



[←1365]
.لَحُز هبأو  ـــملا  خّ هنبا  مئاق ب  يشملا )  ) سجلا ّنأ  ْيأ 



[←1366]
.ةكوكملا ءامّسلا  عأ  انه ،  نادل  ةحضاو  كالفألا  تارح  ةعبط  تراص 



[←1367]
(. لحُزو يشملاو  خــــّملاو  سمّشلاو  ةرهُّزلاو  دراطُعو  رمقلا   ) عبّسلا باولا  يأ 



[←1368]
.اهئانبأ تالو  ركذتو  كانه  نم  ناد  اهحمل  ضرألا ، انه إ  ةراشإلا 



[←1369]
.اهتكرح أطأ   ودت  ثح  ةرجاهلا ، دنع  سمّشلا  هغلت  يذلا  ءامّسلا  نم  رطّشلا  كلذ  يأ 



[←1370]
.ضرألا ناس  ءامّسلا ع  اهسرامت  لا  تاثأتلا  رامّثلا   ەذه  لّثمتت 



[←1371]
.ةثالث ەوجو  اذ  َتعملا  رمقلا ، اڤت :



[←1372]
.سمّشلا نم  اهءوض  موجّنلا  دادمتسا  ةراشإ إ 



[←1373]
.ّانغلا رعّشلا  ماهلإ  ةّر  انمولوپ ،



[←1374]
.ءارذعلا مم 



[←1375]
.لُسّرلا



[←1376]
.وأ ةّرم  ەرهق   دق  نا  ادهشم  اولا  ەرظنب  نياع  ْنأ  لّثمتملا   ناحتمالا  ش إ 



[←1377]
.تاب ه  قطنت  امدنع  مم  مسا 



[←1378]
ةلالدلل ع ، s'inzaftira وه : عف 

ً
انه  ناد  حج  فورعملا ) ملا  رجحلا  ) zaffiro فس »  » ةدرفملا نم 

.تاومّسلا ا  ب  ةّفس »  » ألاو عطسألا  ءاّمسلا  صلاخلا   روّنلا  ءامس  وأ  سوپمألا  ّنأ 



[←1379]
.ةكئالملا عيمج  ةّحملا ب  امارطضا  ألا  لج ، وه 



[←1380]
اّقلتم هتحتو ، هف  رودت  لا  امّثلا  تاومّسلا  دّمغتي  كالفألا ، عيمج  فطعم »  » ةاثم وه  لّوألا  كرّحملا 

.ًةام نم هللا  هتاعافدنا 



[←1381]
.ُدع رفاسملا  هحمل  الف  دعُلا  ددش  ةعساّتلا  ءامّسلا  نم  رّعقملا  رطّشلا  ّنأ  يأ 



[←1382]
عس اهنبا  ءارو  صلاخلا  روّنلا  ءامس  تقترا إ  دقو  مم  ةؤر  نم  هّنكم  ام  ءاضملا  نم  ناد  َيعل  نوك  نل 

.ةنملا كالملا  ةلاهب  ةللم 
ً



[←1383]
.ممل ةّحت 

ً
نوّواطلا  انه  اهدشُي  حصفلا ، ةنغأ 



[←1384]
.تالماع ٍتاحّف  نخأ ، حاّ  بسح  كلذكو ، ثرحلل  ًوقح  عت  و  ، bobolce ةّنتّلا ناد  مدختسإ 



[←1385]
.ّرألا دوجولل  زمرك  لا  نم  مدقلا :» دهعلا   » نم ةراعتسا 



[←1386]
.سرط سّدقلا  يأ 



[←1387]
(. ةّناحور  ) ةدأم ةّدألا  ةاحلا  ذئاذل  حيسملا  دّسلا  نراق  املاطو  .ّواطلاو  نراتخملا  عمجم  يأ 



[←1388]
.اهتّتوقومل الو  هتاذ  ّدح  اهلشل  اهعوطس ال  ةّدحل  انه  كزاّنلا  ركذ 



[←1389]
.ةعّلا ةغلا  ةخألاو  ءطلا  اددش  وألا  ودت 



[←1390]
.ةداعّسلا ةطترم  ةعّلا 



[←1391]
.افاو ابعت  ءانغلا  اذه  ةوذع  نع  بعّتلل  ةفا  فئاطل  وأ  قراوف  عّتمتي  ّيلا ال  ناّسللا  ّنأ  دصق 



[←1392]
قلطم نامإ  ةراشإلا إ   ( 29-28 ، 14 ّم ، لجنإ   ) رحلا ءام  سرط ع  عجّرلا إ س  دعاس 

.هنأش ناد  سرط  قطنسس 



[←1393]
.اهددحت وأ  ةلأسملا  فعت  وه  ّدحلا  عْضوو  ةّئالوكسا ، تادرفم  انه  ناد  مدختس 



[←1394]
ذّختي ذإ 

ْ
.ةّحملاو  ءاجّرلاو  نامإلا  قلعتت  ةّثالث  ادهش ) توملا  عم  نامإلا ال  حــــّتلا  عم   ) ةداهش انه 

.ثالّثلا ةسئرلا  لئاضفلا  ەذهل  ادجمت  ناد  ناحتما 



[←1395]
.ةجّردتملا هلحارم  قيقّدلا ، ّالوكسالا  قاّسلا  بسح  انه  ناد  ناحتما  ّمتي 



[←1396]
ةّحافلا ةفصلا  دأتلل ع  ناموّرلا ، ىدل  ةئاملا ،» دئاق   » عت ةدرفم primipilo و  انه  ناد  مدختسإ 

.لق نم  هلإ  راشملا  ّجنإلا  فنعلا »  » أدم نامإلا  طاترا  عو  هملكم  ىدل 



[←1397]
.امورل ةّلجنإلا  حوّرلاو  نامإلا  تا 

ّ
عا يأ 



[←1398]
ّالوكسالا مجعملا  نم  ىرخأ  ةدرفم  : sua quiditate

.ةّهاملا وأ  هْنلا  ةلالدلل ع 



[←1399]
ساسألا «: » ةّناحوّرلا فلأّتلا   » بتك  امو  ەرظن ، لش   نأل 

ّ
ه ارهوج  نامإلا  ساموت  سّدقلا  ّدعُ 

«. انيلع ختو  اهلمأن  ءاشأل  ّيرهوجلا 



[←1400]
نامإلا ةققح  لقعلا  لوبقف  اذلو  ةنّيعم ؛ ةققح  لوبقلا  لقعلا إ  داقني  ناهلا   » نأ

ّ
ه ساموت  سّدقلا  بتك 

«(. ةّناحوّرلا فلأّتلا  «، )» اناهرب رخآلا  وه  دُ  ةّفخلا 



[←1401]
ّدر ّمث   ناد  ّدر  ةراعتسالا   رّوطتسو  دقّنلا ، وأ  ةلمُعلل  ّالدلا  لقحلا  زاجم   انه إ  ةّلا »  » ةدرفم دوقن 

.هلع سّدقلا 



[←1402]
.كس ّدح  كلذك  نوك  ام  ةملثم  ةّجح 



[←1403]
.نامإلا اهتجن   لّثمتت  ةّقطنم  ةلوقم  َمّدقم  انه  نانراقم  ددجلاو  مدقلا  نادهعلا 



[←1404]
.اهتجلاعمل ةسانم  تاودأ  الو  ةّدام  عّتمتت  يأ ال 



[←1405]
تازجعملا ةمق  تُي  ء  ْنأ ال  ىري  وهو  .ناد  ةّئاطسفسلل ع  راثآ  ضع  انه  سرط  سّدقلا  فشك 

؟» رخآ ء  الو   » وه هتققح  تاثب  ناد  عُ  نأ  يذلا ي  سّدقملا » باتلا   » ىوس



[←1406]
.ناّحور انه  عجلاو  رقفلاف  .نامإلا  رقتفملا إ  دصق 



[←1407]
ةراعتسالا لصاوتسو  .ناد  دهع  ةّحسملا   رادحنا  ةراشإ إ  ّراضلا : بشعلا  ًَمهم  اّب  اتان  تراص  يأ 

.ىرخأ تابأ  ةّتانلا  



[←1408]
امو ي لعفلا  تنا  دق  نا  خألا  ّنلو  ناحتمالا ، عطقل  أ  يذلا  ركّشلا  دش  مويد ،»   » دش وه 

.ناد درفلا  قلعتي 



[←1409]
ش إ لا  اعلا » طاللا   » ةراعتسا عم  اماجسا  سرط ، سّدقلا  ّقح  اذه  ةلاّنلا  بقل  ناد  مدختس 

.سودرفلا



[←1410]
يرجلا إ اّنحوي   سّدقلل  سرط  سّدقلا  قْبس  ةراشإ إ  اطاشو ) ةّوتف  يأ أ   ) فأ

ْ
مدق  يرجلا   

.(9-1 /20 اّنحوي ،» ەاور  ام  لجنإلا   )» عس ق 



[←1411]
ت
ُ

.ههاج تاومّسلا  نم  ةغرو  ندل هللا ، نم  ةّحم  يأ 



[←1412]
(. ملاعلا نامإلل    ) ذغمو

ّ
ني نامإلل )  ) نان كلذكو  سّدق  عت  ةدرفملا almi و  ناد  مدختسإ 



[←1413]
.سويساتانأ سّدقلل  افورعم  ابعت  انه  ناد  مهلتس 



[←1414]
بعت ّنأ  حجرألاف  هلعو  .ةدصقلا  قلخ  اتمهاس   ضرألا )  ) ةّيندلا ةجتلاو  ءامّسلا )  ) ّلإلا ملِعلا  ّنأ  يأ 

انتعا اذإ  ّإ  .ەدحو  سودرفلا »  » دش ش إ  ةّيد ، تالالد  نم  هف  ام  عم  ةسّدقملا ،» ةدصقلا  »
امهف امهزاتجا ، سودرفلا  غل  نإ 

ّ
ام ناد  ّنأل  ةراعلا ، لومشم  رهطملا ،» و« محجلا »  » قاّسلا نيدشّلا 

.هتياغ ّإ   هتلالد  دج  قاس ال  تطس   تّطحم  اتسل 



[←1415]
«. سّدقملا باتلا   » ةفورعملا  ةّزاجملا  باعّتلا  نم  بئذلاو  لَمحلا 



[←1416]
.اهب قلعتلا  ددش  ناد  نا  لا  اڤوج ، ناس  ةّنادمعم  ةراشإ إ 



[←1417]
.سرط سّدقلا  وه  مهلّوأ 



[←1418]
ةّرمو .لتپسوموك  ەد  وغاناس  همسا : ةلماحلا  اناسب ، ةّسلاغلا  ةنيدملا  بوقع   سّدقلا  حــــ  وه 

.سّدقلا دحأ  ّقح  نورالا »  » ةلاّنلا بقل  ناد إ  أجل  ىرخأ 



[←1419]
.ّواطلا ءاذغ  هلّمأت  لش  يأ هللا ،



[←1420]
.ةّلافتحالا نم  دمل  ةّنتّلا  اهعضو 



[←1421]
.سودرفلا ةمسل  ّيزاجم  بعت  انه  ةسنلا 



[←1422]
بوقعو سرط  سّدقلا  نم   ّ حيسملا  دّسلا  اهيف  راتخا  لاو  لجانألا  اهفصت  لا  تاظحللا  ةراشإ إ 

سّدقلا بناج  اهمامأ إ  فق  مهنم ، اّثلا  انه  ت 
ُ

بطاخ تاو  .هتازجعم  ضع  مهكُل   اّنحوو 
(. للق دع  اّنحوي  سّدقلا  رهظسو   ) لق نم  احلا  سرط 



[←1423]
.صلاخلا روّنلا  ءامس  وأ  سويپمألا  ّكش  الو  ةّلا   ةرجحلا 



[←1424]
«، ةِناعُملا ةسنلا   » لاقم ضرألا ، ّيحسملا ع  عمجم  ةمسل  وهال  بعت  ةدهاجملا » ةسنلا  »

.ءامّسلا ّواطلا   ّيحسملا  لمشو  ةرفاظلا » ةسنلا  و« رهْطملا ، ّيحسملا   ّلدتو ع 



[←1425]
.ةوامّسلا ةنيدملا  ءامّسلا ، انه  ملشروأ  



[←1426]
أ هتعني  يذلا  دواد ، مازم  عمجم  ةراشإلل إ  لترت ،)» )»  psalmodia نزو ع  ، tëodia ةدرفملا َحجإ 

(. يأ هللا  ) ٍكلم ٍّنغم أل 



[←1427]
.ةراعلا حــــ  ءاجّرلا  عضوم  جلاعت  و ال  رغصألا ، بوقع  وه  رخأ  سّدق  مويلا إ  ةسم  ةلاسّرلا  ەذه 



[←1428]
«.. سّدقملا باتلا   » ام  لصاوتم  داهج  وأ  كارعك  ةموهفم  ةاحلا  هتاح ، ةاغ  ّح  يأ 



[←1429]
.سودرفلا وه  انه  ناسإلا  نطوو  اعشأ ، مال  انه ع  ناد  عّني 



[←1430]
.ّجنإلا اّنحوي  دصق 



[←1431]
.عساّتلا رومزملا  نم 



[←1432]
ناطّلا عفتري  يدجلا ، جب  سمّشلا   نوكت  امدنع  ءاتّشلا ، .جولا و  ةرئاد  نالاقتم   ناطّلاو  يدجلا 

اموي ّإ  لش  ارهش ال  ضرألا  تفرعل  عطّسلا  اذه  لثم  ةمجن  ناطّلل  نا  ول  نأ 
ّ

ه ناد  دصقو  .ءامّسلا   
.ةمجّنلا لللا  سمّشلا و  راهّنلا  عاطقنا ،  ال  هف  ةءاضم  نوكت  نأ 

ّ
اه يأ  ادحاو ،



[←1433]
.وه همحل  نم  ەراغص  ذغ 

ّ
ي عجلا  ّنأ  داقتعالا  طسولا  علا  دوس   ناو  سّدقملا ،» باتلا   » نم ةروص 



[←1434]
ضحد هسفن إ  سّدقلا  عفد  نادف  هلعو  .اّنحوي  سّدقلا  دسج  وه  سودرفلا  احلا   ءلا غ 

.اّنحوي لجنإ  ةاهنل  ءخم  سفت  نع  تجتن  لاو  ءامّسلا ، ەدسج إ  دوعص  ةلئاقلا  ةروطسألا 



[←1435]
اودهشل نوّواطلا  قوت 

ّ
ف امف  صلاخلا  روّنلا  ءامس  وأ  سويپمألا  ادعص إ  ناذللا  ءارذعلاو  عس  امه 

.ناد ناحتما 



[←1436]
.اعم قوت 

ّ
اف ءانغلاو  صقّرلا  .ةثالّثلا  ملتملا  تاوصأ  يأ 



[←1437]
.ةرِمآ ةراّفص 



[←1438]
.اّنحوي سّدقلا  رون  ەَرهب  ناد   



[←1439]
.هجول اهجو  اّنحوي  سّدقلا  ةنياعم  هتلواحم  ىدل  ةقاّسلا  ةدوشألا  لا   دقف  دق  ناد  نا 



[←1440]
لا ةفورعملا  ەاؤر  ثإ 

ْ
ر ەدقف ع  امدع  ّبرلا ، نم  رمأ  ە  لواش )  ) سلوپ سّدقلا  داعأ إ  يذلا  وه  اننَح :

.(18-3 ، 9 لُسّرلا ،» لامعأ   )» قشمد هقط إ  هتقعص  



[←1441]
.اّنحوي اؤر  نم  راعتسم  زاجم 



[←1442]
.لام وأ  نم خ  هلخاد  لمح   ام  عم  ادرط  بساني  هلوح  ةّحملا   

َ
ە ّنأ  يأ 



[←1443]
اذهب ەأرق  ناد  ّنأ  حجرألاو  وطسرأ ، وه  كلذ  تُي » نَم  « ـ دوصقملاو ب .ةّدمّلا  رهاوجلا  لّوأ  وه  ّبحلا 

.بلا تلأ  سفت  َع  ددصلا 



[←1444]
.19 ، 33 جورخلا ،» رْفس   » نم



[←1445]
فّوصتلا ةغل  فولأم   وه  اّمم  ّضعلا »  » نع زاجملا  اذه 



[←1446]
.اّنحوي اؤر  نم  ەعتس  فورعم  زاجم 



[←1447]
.رخآلا دع  ادحاو  علا  ةشغأ  قخ  ةّلذجلا  ةلاحلا  نع  رداّصلا  روّنلا  ّنأ  يأ 



[←1448]
.مدأ عبّطلا  وألا   سفّنلا 



[←1449]
.و نع  ەزواجتو  ناسإلل  عضوملا  ّدحلا  قرخ  ل   ةرمثلا ، لوانت  انه   ةئيطخلا  لّثمتت  ال 



[←1450]
نَم وه  عسف  محجلا »  » انيأر  امو  ةنس ، تثاو  ةئامثالثو  فالآ  ةعرأ  سباملا  ضمأ   مدآ  ّنأ  دَقتعُ 

.نخأ حلاصو  ءانأ  ةحص  ءامّسلا  اهنم إ  هعفس 



[←1451]
ثالثو ةئامعس  جولا  ةرود  اهيلع  وهو  يأر  يأ   ) ةنس ثالثو  ةئامعس  ضرألا  مأ ع  مدآ  نأ  دَقتعُ 

سباملا اهاضمأ   لا  ماوعألا  مقّرلا إ  اذه  ةفاضو  سّدقملا .» باتلا   » نم ٍتآ  ددحّتلا  اذهو  ةّرم ،)
هْتصحأ ام  وهو  ددحّتلا ،) هجو  ةنس ع   5232  ) ةنس فالآ  ةسمخ  نم  عمجملا أ  نوك  ( 4302)

( ةخألا ةدوشألا  ةرهْطملا ،»  » رظنأ  ) ُلق نم  تاب 



[←1452]
.لا جب  ءانب  يأ 



[←1453]
ل ْلإ ،»  » إ يإ »  » نم لاقتنالا  اذهل  ّطنم  للعت  نم  امو  ّشإلا ، ورودوسإ  انه  مهلتس  ناد  ّنأ  حجرألا 

.ةّغللا تامالعلا  ةّطاتعا  نمض  نم  نوثحالا  ەّدع 



[←1454]
ّنأ دقتع  ناد  ّنأ  يأ  .تاعاس  عبس  هعومجم  ام  اتلاو  رهظلا ، دع  ةدحاولا  احاص إ  ةسداّسلا  نم  يأ 

.تاعس ّإ  رهْطملا ) وه  رحلا  فملا ع  لجلا   ) ّرألا سودرفلا  ضمُ   مل  مدآ 



[←1455]
.سرط وه  مهنب  نم  لقأ  يذلا  لّوألاو  .مدآ  ّنلاو  اّنحوو  بوقعو  سرط  سّدقلا  ةعرألا  لعاشملا  لّثمت 



[←1456]
.رمحأ ـــملاو  خّ ّف ، ضبأ  يشملا  وأ  سجلا 



[←1457]
ەذهب .اهبصتغ  نإف 

ّ
ام ٍلدع  ال  اهلغش  نَمو  نورخآلا ، ەدقتع  امل  افالخ  ضرألا ، ةرغاش ع  حيسملا  ةفالخ 

« ام  » راركت .سماخلا و  وتنملو  نماّثلا  وشافنوب  نيَدِسفملا  نَبالا  هَاعُم  ناد  فدهتس  ةركفلا 
.سّدقملا باتلل  ةّغاللا  وأ  ةّئاشإلا  غيصلا  ضعل  ةااحم 



[←1458]
.َفو تاقاقش  نم  ةّحسملاو  ةسنلا  بهاني  اّمم  محجلا  ّشي   فسول 



[←1459]
تاب .حيسملا  دّسلا  توم  ىدل  هثودح  ( 45،27  ) ّم لجنإ  د  يذلا  ّمشلا  فوسلا  ةراشإ إ 

.ةسنلا داسفل  انه  أت 



[←1460]
.م ەرود  90 لتغاو  سوتيل  هفلخو  لتغاو  78 م ، سرط  فلخ ل 



[←1461]
.اعمج اولتغا  ثلاّثلاو ، اّثلا  نرقلا  نم  تاوبا 



[←1462]
ّدض فلَغلا »  )» رخآلا ّدض  ّسملا  بعشلا  نم  بناج  ةّبالا إ  زاحنت  ْنأ  اندصقم  نم  نك  مل  عملا :

(. سكعلاو لِِغلا » »



[←1463]
نم رطش  ّدض  هلاتق  االا   ةار  امِسُر ع  دقو  حيسملا ، دّسلا  نم  سرط  امهثرو  نيذللا  حاتفملا  ةراشإ إ 

(. انولوك لآ  ّدض  برحلا   ) ّسملا بعشلا 



[←1464]
.نعلاو اّثلا  اّنحوي  االل  ةنادإ  انه 



[←1465]
بائذ مهنطا  مهو   فارِخلا  سال  منوتأ   نإف 

ّ
مه ذلا ،

ّ
با َءانألاو  ماّإ  ( )» 15-7  ) ّم لجنإ  نم 

.ةعدخلا ةراشإلا إ  ةقتل  فارخ »  » ع ناعر »  » ناد رثآ  دقو  (. 15-7 « ) ةفطاخ



[←1466]
اّنحوي نخألا  نمو  سماخلا ، وتنمل  ردحني  لئاوألا  نم  .اّلا  روها  لهأو  لخُلا  انوكساغ  لهأ  َفرُع 

.نوعلاو اّثلا 



[←1467]
.لعْنه مهدوق  ّيجاطرقلا  ەراصتنا ع  امور  ذقنأ  يذلا  ّفإلا  وپيش 



[←1468]
.ّيلا مسجلا  لقث  يأ 



[←1469]
.يدجلا جب  سمّشلا   نوكت  امدنع  اّثلا ، نونا  لّوألا و21  نونا  ب 21  ءاتّشلا ، يأ  



[←1470]
، ّاخ ثحم  جولا   ةكرح  لالخ  نم  كلفلا  ةسارد  ّنأ  ًّوأ  ركذن  .ثحالل  اّلف  ازغل  تبلا  اذه  لش 

ةّلف اناحأ  عبي  نا  ناد  ّنأ  اناثو  .كلت  ةّلاخلا  ەدودح  لخاد  ةمراّصلا  هتاددحتو  ەدعاوق  ُهل  نكت  ْنو 
.ملاعلا عبّسلا   ةنوكسملا  قطانملا  ءاوتسألا ب  برقألا إ  ةقطنملا  وه  لّوألا » خانملا   » .ةّصخش ةّجورب 

ام يأ  اناسإ ،)  ) شِداق لاوز  ّطخ  ەاهتنمو   ملشروأ  لاوز  ّطخ  هطسو   لو  جنلا  لاوز  ّطخ  أدي  وهو 
ةلط ثكم  نأ 

ّ
ه ع  اّمم  .ءازوجلا  جب  ەرورم  ىدل  اهفصن  زاتجا  دق  ناد  نا  ةجرد  نونامثو  ةئام  هعومجم 

سڤز اهيف  ماق  لا  ةّقيفلا  ءاوشلا  دهاش  نأ 
ّ

ه معزي  كانه  نمو  ةكوكملا ، ءامّسلا  تاعاس   ّتس 
نم ةطقن  قأ  يأ   شداق ، لاوز  ّطخ  َدنع  َنآلا  ناد  .سومدق  ةققش  هوروأ ، ةّروطسألا  ةاتفلا  فاطتخا 

.نوكسملا ةرلا  فصن  برغ 



[←1471]
.قشع نع  اهفطتخل  روث ، هسفن إ  لّوح  يذلا  سڤز  رهظ  هوروأ ع  ْيأ 



[←1472]
ّلعل الاح .) نانبل   ) اقيف ةؤر  ودي  ام  ذعتي 

ّ
ر نا  هف ، ناد  نا  يذلا  ناملا  نمف  .ىرخأ  ةّلف  ةلضعم 

ثعاوب نع  لءاسن  ىرخأ  ةّرم  .اهاّإ  هفاطتخا  دع  اهيلإ  هوروأ  سڤز  َلمح  لا  تك  ةرج  انه  ركف  ناد 
.ّاخو ّيرعش  ّلمع  ءازب  حاّلاو  ثحالا  ىدل  قدلا 

ّ
ة سوهلا  اذه 



[←1473]
« .لقعلا اهبعوتس  دا  هتع ال   » ّنأ ةدأملا »   » ناد  بتك  يذلا  لّوألا ، كّرحملا  يأ 



[←1474]
جرب نم  اھلخد  ًالثم  ةنمّاثلا  ءامّسلاف  .اھب  طبترملا  بكوكلا  َربع  ةقباّسلا  تاومّسلا  نم  ًالك  جلو  دق  يتناد  ناك 

ثیحب ال ةلثامتم  اھؤاحنأو  .جوربلا  نمو  بكاوكلا  نم  ةدّرجم  نآلا  اھیف  وھ  يتلا  ةعسّاتلا  ءامّسلا  اھدحو  .ءازوجلا 
.نئاك وھ  اھنم  رطش  ّيأ  يفو  اھیلإ  يشیرتایب  ھتلخدأ  نیأ  نم  يتناد  فرعی 



[←1475]
.تابرعلا ھلوح  رودت  كریّسلا »  » يف ّدح  وأ  مخت  ّةیلاطیإلا  يف  يھو   meta ةدرفملا يتناد  مدختسإ 



[←1476]
..ایّندلا تاومّسلا  ىلإ  يھ  اھلسرت  يتلا  ةّوقلا  يأ 



[←1477]
اّھلك ىرخألا  تاومّسلا  ةكرحف  اھسمُخ ،)  ) نینثالابو اھفصن )  ) ةسمخلاب ةرشعلا  ساقْنت  امك  يأ 

.سایق ةدعاق  وأ  ًّایساسأ  ًامقر »  » ھبشی ام  اھل  لّكشی  يذلا  لّوألا  كّرحملا  ةكرحب  ساقْنت 



[←1478]
لّوألا كّرحملا  ةكرحب  .ىرخألا  تاومّسلا  يف  اھقاروأو  لّوألا  كّرحملا  يف  اھرذج  دجت  ةتبنب  انھ  ّھبشم  تقولا 

.ّةیئرم ریغ  ةكرحلا  هذھ  ّنأ  عم  نمّزلاو  تقولا  ساقنی 



[←1479]
.ماّصلا لوح  ةسنلا  مقتب  راتعالا  ع  ذخألا  نود  يأ 

 



[←1480]
.ةّضرألا ةاوغلا  زمرو  ةرحاّسلا  هكك ،) ةّنانويلا :  ) سمّشلا  س ةنبا  ّنأ  دَقتعُ 



[←1481]
.اهيدهي نَم  ةجاح إ  ةّناسإلاف  ەرظن ، نَغاش   ةّروطامالاو  ةّبالا  داق  نا  امل 



[←1482]
هماقأ يذلا  ّيروغغلا  فورعملا  مقتلل  قباّسلاو  مدقلا ، دُ  يذلا  ّويلويلا ، مقّتلا  ةراشإ إ  انه 

مقّتلا نا  .نآلا  ّح  ه  لومعملاو  حيسملا ، دّسلا  دالم  تاونّسلا  باسح  ائدا  ثلاّثلا ع  وروغغ 
ةنّسلا دادتما  قباطُل  قئاقد  هصقنت ع  تنا  يأ  .مويلا  عــُرو  اموي  نم 365  ةفلؤم  ةنّسلا  ّدع  ّويلويلا 
جورخلا ناد إ  نمز  عي   اّثلا  نونا  رهش  نا  اذلو  لَمهملا .» ّيوئملا  ءزجلا   » وه اذهو  مامّتلاو ، ّدعلا 

.لوصفلا بقاعتو  قفاوتت  رهشألا  دعت  مل  تاونّسلا ، رورم  عمو  .ءاتّشلا  نم 
 



[←1483]
.هنع ةسكعنملا  ةروّصلاو  لصألا  وأ  ّقحلا  ءلا  قافولا ب  نااح  سوملاو  ءانغلا  ّنأ  يأ 



[←1484]
.ّيفوّلا ةكئالملا  عمجم  راّنلا   ةرئادو  .لّوألا  كّرحملا  ةكرح  يأ 



[←1485]
رغصأ نوكسف  لعفلا ، وه  ام  ةرئاد  فصن  سلو  ةلما ، ةرئاد  لش  ول  ّحو  .حقلا  سوق  وه  نونوي  لوسر 

.ةعاّسلا ةرئاّدلا  ءاوتحا  نم  نكمتي  نأ  نم 



[←1486]
.اهيف غوتلا 

ّ
ل ّقحلل  حمس  ام  ردق  يأ 



[←1487]
ملاعلا نع  ةروص  سوسحملا  ملاعلا  ّنلو  .زكرملا  نع  دعألا  لمألاو   عألا  ءامّسلا  سوسحملا ، ملاعلا   

.زكرملا نم  بقن  ام  ردق  ناك  لاملاو  ةعّلاف  سكعلا : ثدح  ملاعلا  اذه  و  ّبطلا ، قوف - 



[←1488]
عيمج تنا  اذإف  .خلا  لعف  هتردق ع  كت  ام ، مسج  وأ  مرج  اهب  عتمتي  لا  لئاضفلاو  تاردقلا  كت  ام  ردق 

.ەداعأ ةماسج  ادمتعم ع  خلا  نم  هلوح  ەي  ام  نا  ةلما ، هئازجأ 



[←1489]
؛ رهاظلا ّإ   برقلاو  دعُلا  ثح  نم  اسكع  سل  ةّكئالملا  رئاوّدلاو  ةّوامّسلا  تارادملا  بسانّتلا ب  ّنأ  يأ 

متكم
ً. بسانتلا  ّلظ  خلاو  لاملا  ةخألا  ەذه  طاتراو  ةردقلا  ةقالعلا  ثح  نمف 



[←1490]
مفلا م  نم  لامّشلا ، حــــر  ساروب ، خفنت  امدنعو  .ةددع  تا 

ّ
تاهاج خفني   ّي  هجوب  انه  ةهّبشم  حــــّلا 

.حاّلا ّقرأ  و  لأمشلا ، ةفورعملا  حــــّلا  ثت  ف  ّرغلا ،) لامّشلا  )



[←1491]
هنم بلطو  سرفلا  كلم  ەراتبا إ  خألا  ىدهأ  .جنرطّشلا  ةعل  ركتبم  نع  ةّقلا  ةّبعشلا  ةاحلا  ةراشإ إ 

اذكهو ةثلاّثلا ، نع  اعرأو  ةثلاّثلا ، ةناخلا  نع  تّبحو  جنرطّشلا ، ةعقر  وألا   ةناخلا  نع  حمق  ةّح  ةأفام 
هتلود عرازم  عيمج  نوك   نل  هنأ  نطف إ  ام  ناع  ّمث  كلملا ، قفاوف  .ةناخ  ّل  مقّرلا   افعاضم  كلاود ،
نم برق  ام  يأ  ّتسلاو ، عباّرلا  ّسألا  عوفرم إ  نثا  نا  عمجملا  ّنأ  كلذ  .ەدعوب  ءافولل  ك  ام  ادأ 

.فصنو نويلتنك  ةنامث ع 



[←1492]
، ءاهتنا ال  ةدّدجتمو  ءاهتنا  ال  ةّضرم  اهلضف  لن  ةغر   ةكئالملا  تاقوج  ىدل  دلوت  ةّعشملا  ةطقّنلا  ّنأ  يأ 

.اهل ةدّدحملا  اهعقاوم  كلذ   اهيلع  ُتف 



[←1493]
ةوعد انه  نمو   ) بتارم ثالث  اهرود ع  اهنم  ّل  عّزوتت  رئاود  ثالث  ةعّزوم ع  ةّوامسلا  ماهفألا  وأ  ةكئالملا 

رماوألا اهنع  ردصت  شورعلا  مهف  نوّيشرعلا ، اهلّتح  رئاوّدلا  ەذه  نم  وألا  ثلثملا .) اهنم  ةدحاولل  ناد 
نوّيورلا ةكئالملا  امهلغْش  ناَخألا  ناترئاّدلا  .ّلإلا  ىأرملل  اساعنا  اولش  ْنأ  مهتفظوو   ةّهلإلا ،

.مهركذ قبس  دقو  نوَيفوّلاو ،



[←1494]
لعفلا موقت ع  رخآ ،  بعتب  .اهل  الات  أ  يذلا  ّبحلا  ال ع  اؤّرلا ، موقت ع  ةّواطلا  ةطغلا  ْنأ  يأ 

.ةّئالوكسالا ةفسلفلل  ّالقعلا  راّتلا  انه  ناد  عبي  .ّبحلا  ەدع ع  نمو  ّيركفلا 



[←1495]
لا ةّيطلا  ةدارإلا  نمو  ّلإلا  لضفلا  نم  عبي  قاقحتسالاو  .قاقحتسالاو  ةّواطلا  اسانت ب  ناد  مق 

.ةدمحلا لامعألا  اهتعراسم إ  لضفلا  اذه  عم  نواعتت 



[←1496]
اراهن  نوك  هنل  .ّيراهنو  ّل  ذئنآ  وهف  اهعم ، بغو  سمّشلا  عم  لَمحلا  جب  غي  عيّلا ، علطم   

.هل لاقملا  ناملا  جب  سمّشلا إ  لقتت  امدنع  فخلا ،



[←1497]
.ةّثنأ ءامسأ  اهلو  بتارملاو ، رئاوّدلا  فلتخم  ةّثنم   ىرخأ  ةّكئالم  رهاوج  ەذه 



[←1498]
نم ةثلاّثلا  ةترملا  نع هللا ،  اهاوس  نم  دعأ  ةرئاّدلا  انّدلا ، ةترملا  نولغش  نَم  مه  انه  نودوصقملا  ةكئالملا 

.رئاوّدلا ةثلاث 



[←1499]
.هلإ ةذجنم  ام   هذجتف إ هللا  اهنم  دأ  عبق  ام  ارثأ ع  سرامت  نأ 

ّ
اه يأ 



[←1500]
هعي (، 17/34 لُسّرلا ،» لامعأ   )» سلوب سّدقلا  د  ّنت ع  ّثو  ّارألا ، فورعملا  سويسنويد  وه 

«. ةدأملا  » هاتك همّدق   نا  يذلا  قباّسلا  فصّتلا  احِّحصم  ةكئالملا  بتارمل  هفصت  انه   ناد 



[←1501]
هلجأ نم  ةفحلملا  ةالّصلا  سوناارت  روطامالا  حور  ەذاقنب  مظعلا ،» رفظلا   » لان يذلا  بلا  وروغغ  وه 

.روطامالا ةافو  دع 



[←1502]
قبسو ةثلاّثلا ، ءامّسلا  هجارعم إ  ىدل  قئاقحلا  ەذه  سمل  نأ 

ّ
ه دَقتعُ  يذلا  سلوب  سّدقلا  انه  ناد  مهلتس 

.ثالّثلا تبلا  ةناّثلا ، ةدوشألا  محجلا ،»  » ناد  ەركذ  ْنأ 



[←1503]
، ناملا جب  هتلاق   اّثلاو  لَمحلا  جب  امهدحأ   رمقلاو ، سمّشلا  انادو ، نولوبأ  انوتال ، انبا  نوك  امدنع  يأ 

.بغم اّثلاو إ  اغزا  امهدحأ  هسفن ، قفألا  امهيل   نانوكو 



[←1504]
ةفاسم نامق ع  اماد  ام  نزاوّتلا ، نم  عن  ةلاحلا   ەذه  رمقلاو   سمّشلا  تمّسلا ُي ع  ّنأ  يأ 

روفلا إ امهنم ع  ّل  لقتي  ذإ 
ْ

ةحوملم ، هش غ  ةهرب  ىوس  مودت  ةرهاظلا ال  ەذه  ّنأ  دب  .هنم  ةواسم 
.ەاّإ امهنب  قفألا  هنالش   انا  يذلا  مازحلا »  » نم نارّرحتيف  رَخآلا ، ةرلا  فصن 



[←1505]
ّسا انه  مدختسا  دقو  ّناّدلا ، بعتلا  ةفارط  ظافتحالا  ُترثآ  دقلو  نمّزلاو ،» ءاضفلا  نع  كلاؤس   » يأ

(. وquando (م نيأ ) ) ubi ةّنتّلا : ماهفتسالا 



[←1506]
ت
ُ

.ح ةِّحُم ال  تانئا  ادأ   حّتفتي  ىرخأ ، ٍتانئاو  ةكئالملا  هقلخ  ّنأ هللا ، يأ 



[←1507]
باطخ ةماخف  دأتل  ّالوكسالا ، ّيتّلا  مجعملا  نم  ، subsisto ّيتّلا : بعتلا  مدختسا  اضأ  انه 

.تاب



[←1508]
قلخ نم  ىرحألا  وأ  ةوامّسلا ، كالفألا  قلخ  نم  اراتعا  طقفو  .ةقلخلا  قاسل  دع  امو  لق  ام  كانه  سل 

وأ نكمم  نطشك  دع » ام  و« لق ،» ام   » نع ماللا  نكم  نمّزلاو ، ةكرحلا  شدت  وه  يذلا  لّوألا  كّرحملا 
.(2 ، 1 «، نكتلا رْفس   » ددّصلا اذهب  رظنأ   ) نمّزلا نم  نما 



[←1509]
ةروّصلا نم  ّل  بع  ّيأ  الو  اعم  دلُو  هسفن ، ناوألا  ماهس   ةثالث  راتوألا  ةّثالثلا  سوقلا  نم  قلطني  املثم 

ةّنالويهلا ةّداملا   ) ضحملا ةردقلا  وأ  ضحملا  ةّداملاو  ةّوامّسلا ) لوقعلا  وأ  ماهفألا   ) ضحملا لعفلا  وأ  ضحملا 
(. تاومّسلا  ) تدحّتم

َ
ةّداملاو  ةروّصلاو  ضحم ) نوم  لاو   ةلشملا  غ 



[←1510]
.ةكئالملا يأ 



[←1511]
.طَسولا اهنامو   تاومّسلا ، يأ 



[←1512]
.سوسحملا ملاعلا  لق  لط  نمزب  اوقلُخ  ةكئالملا  نأ  دكؤي  موج )  ) سومنوي سدقلا  نا 



[←1513]
فنألا سومنوي  سّدقلا  يأر  ناد  ضراع  .سدقلا  حوّرلا  ندل  نم  ه  وملا  سّدقملا » باتلا   » َع يأ 

«. دحاو ٍنآ  ّللا   قلخ  هللا   » نأ ّإلا   ساموت  سّدقلا  ةلوقم  دّو  ذلا 
ّ

رك



[←1514]
ال ْنأ ت  اهل  نا  ام  لاملا  غل  ةلّثمتملا   اهتفظو  ةِّرحملا  لوقعلا  يّدؤت  ّحف  .وطسرأ  دوعت إ  ةّجح 

َ. ت 
ُ

اهريد كالفأ 



[←1515]
لصح  فسول  ناصع  ّنأ  دصق  .ءاوهلاو  راّنلاو  ءاملا  ألا :

ُ
ىرخ ةثالّثلا  انعلا  ةماعد  لا   ضرألا ، يأ 

.نعلا ّح  ّدعلل  مزل  امم  ّلقأ  تقو 



[←1516]
.هاقع وه  اذهو  فسول ، لقثُي ع  هل  ملاعلا  نزو  ّنأ  محجلا »  » نم ةخألا  ةدوشألا  انظحال  



[←1517]
مهتاداقتعا ملتملا  مهيلع  بع  هاعم ، رئاس  وأ إ  لا  ةّماع  ناد إ  ىّدعتي  انه  عمجلا  بَطاخملا 

(. ةلاّتلا ةشاحلا  رظنأ   ) ەذه



[←1518]
ياعم قيبطت  نم  ريذحتلل  هّجوم  ةدارإلا » »و« ةراذلا و« مهفلا » » وأ كاردإلا »  » تادرفم ناد  مادختسا  ّنإ 

ةراذ  » دوجوب لوقلا  ضراع  ناد  نا  بلا ، تلألو  ساموت  سّدقلل  افالخف  .ةكئالملا  ةّناسإ ع 
«. ةّكئالم



[←1519]
نوضرعتس نمّم  امثإ  ّلقأ  مه  ةملس  ةّن  نع  نخألل  اهنوملعو  مهمالحأ  وأ  مهرافأ  حناوس  نوعدخني  نَم 

.دصق نع  مهفراعم 



[←1520]
.سدقملا باتلل  ةّقطرهلا  سافتلا  ةراشإ إ 



[←1521]
حيسملا دّسلا  توم  ىدل  ملاعلا  قاحأ  يذلا  مالظلا  اوّف  نم  يأر  تافخّتلا  ٍلاثم ع  ناد  قوس 

ەذه .ضرألاو   سمّشلا  فقل ب  تاجرد  عبس  ردق  رهقهقت  رمقلا  ّنإ  لوقلا  ددجلا » دهعلا   » بسح
لجانألا درو   ام  اهلما  ةرومعملا  سلو   َ ملاعلا نم  ةنّيعم  قطانم  ّإ  ّمعس  فوسلا  كلذ  نا  ام  ةلاحلا ،

(. ّيناعلاو دونهلاو  ناسإلا  ركذ  ناد  هلإ  ش  ام  وهو  )



[←1522]
مه ع ءامسألا  ەذهل  لماحلا  صاخشألا  ّنأ  دصق  .طسولا  علا  ةسرولف   ةعئاّشلا   ءامسألا  نم 

.تافخّتلا ەذه  نم  ةسرولف  اّمم   ّلقأ  مهترفو 



[←1523]
.ائش هنم  رظتي  روهمجلا  دوع  الو  هئالخ ، خفتت  ظعاولا  ةوسلق  ّنأ  يأ 



[←1524]
.لُسّرلا ةمامح  عم  ةلاقملا  ناطّشلا ، وه 



[←1525]
(. اهنوّي لا  رزانخلا  عم   ) ةّناقملا ەذه  نم  نودف  ناوطنأ  سّدقلا  عاتأ  ّنأ  يأ 



[←1526]
.ةّع وأ  ةطضنم  ةروص  ت 

ُ
َطع مل  تاحَماسُم  ازاجمو : .ةفئاز  ةلمع  ْيأ 



[←1527]
.ءامّسلا نادل   الا  للقلا  تقولاو  بساني  ّح  شاقّنلا  زاجإل  ةوعد 



[←1528]
.ةكئالملا ةعبط  رثات  يأ 



[←1529]
.ةكئالملل ّعم  ددع  ةّددعلا ، هتاددحت  لاناد ،  ّنلا  مّدقتي  مل 



[←1530]
.ةفلتخم ةلاش  ةكئالملا  نم   

ً
ءُ  ّلإلا  روّنلا  ّنأ  يأ 



[←1531]
.هسفن ردقلا  بهال  ّبح  الو  ذافّنلا  ةئفاتم  ةؤرب   نوعّتمتي  ةكئالملاف ال  هلعو ،



[←1532]
ضرألا طحم  رّدق  ةدأملا ،»  » ناد ، ناو   ) لم فالآ  ةّتس  ضرألا  نع  هلصفت  تنا  لا  ةفاسملا  رّدق 

َملاعلا نا  ع ح  ارهظ ، كانه  نا  تقولا  ّنأ  ةّلفلا إ  ةنراقملا  شُو  لم .) ةئامعرأو  فلأ  نع 
.رجفلا ّرألا  



[←1533]
.رجفلا يأ 



[←1534]
.ةلفتحم عسّلا  ةّكئالملا  تاقوجلا  دهشم  وه 



[←1535]
ارون ةمعفم  ّلظتو  اهتاذ  نم  اهتّيكرح  ّدمتس  ةّدام ، ءامس غ  راّنلا ، ءامس  اقاقتشا  لا   سومألا ،  

ًءامس اهرَوص  امدنع  ناد  دنع  ددجّتلا  عباط  خ  الو  صلاخلا .» روّنلا  ءامس  اهتوعد ب«ـ َحصألاف  اذلو  امئاد ،
.ةّحملا بهلتو  ءت  ل  ت ،

ُ
قرح ران ال  راّنلا : نم 



[←1536]
هلضف نأل 

ّ
ه ةّواطلا  ةطغلل  عبنم  ّبحلا  اذهو  .اح  لعتش  يذلا  ّلإلا  ركفلا  رون  انلق ،  ام  سومألا ،

.ّقحلا حفلا  قوذتو  ةؤر هللا  سفّنلا إ  عفترت 



[←1537]
.ّواطلا ةقوجو  ةكئالملا  ةقوج  يأ 



[←1538]
.هللا ةؤرل  اهؤّيهيف  حاورألا ، رهبي  روّنلا  فنع  ّنإ 



[←1539]
ةدهاشملا غ عم  اؤر »  » ةمللل و صّخشملا  عملا  ةؤر »  » هتاذ ناوألا  رهّنلا    اذهل  ناد  ةؤر 

اؤر وه  ەذه  رهّنلا  ةروص  ردصم  ّنأ  حجرألاو  .ّواطلا  لّثمت  راهزألاو  ةكئالملا ، انه  لّثمت  تاراّلا  ةّداملا :
(12/1  ) اّنحوي



[←1540]
وأ وأ  ةروص  انه ع  ّلدت  .ةالّصلل و  دهمّتلا  نم  ب  ةداعلا : مجعم  نم  ةتآ  انه  لالهتسالا »  » ةدرفم

.ءلل لّوأ  قاذم 



[←1541]
.اصخش تادرفملا أ  حبصت  اهتّيدام  نم  ةؤرلا  صلختت  ام  ردقو  .ائاد  ش 

ً
تا 

ّ
ذخ رّهنلا  ّنأ  يأ 



[←1542]
.ّواطلاو ةكئالملا  دصق 



[←1543]
(، العلا ءامّسلا   ) لوألا كِّرحملل  رّعقملا  حطّسلا  سكعني ع  ّلإ  رون  عاعش  نم  أ  روّنلا  اذه  نم  ىرُي  ام  ّل 

.هنم دأ  لا   تاومّسلا  اهسكعو ع  ەرود  حوري  لا  هتردق  لماو  هتكرح  هنم  ّدمتس  يذلا 



[←1544]
ەذه ّيرعشلا   - ّوصلا همجعم  اهعمج  ناد  رثؤي  لا  ةّفسلفلا  تادرفملا  نالاثم ع  عّنلا » و« ّملا » »

.تادهاشملا



[←1545]
برق داقتعالا  احت  دعاقملا  ەذه  مهلوصو إ  رظتُي  للق  لداع  ّنأ  ةراشإلا إ  ەذه  حاّلا   ظحال 

.خــــراّتلا ةاهن 



[←1546]
َنآلا نم  رعاّشلا  ءّهي  فك  ظحال  ءيراقلاف  .هتس  نمو  ناد  كفت  نم  اساسأ  اناج  تابألا  ەذه  ّسمت 

ّدِلُو .ّولا  مالّسلا  لالحو  الاطإ  صلخت  لمألا   غلا  هلع  قلع  وه  نا  يذلا  كلملا  اذهل  ءامّسلا  انام  
اذه هصنم  َسِّركو   اناملأل  1308  الم  َبِخُتناو  ب 1270 و1280 ، غروبمسكوللا ، تنوك  عباّسلا ، يه 

دع  ) ساطِغلا دع  موي  ونالم   نامورلل   اروطاما  ت 
َجُِّ ّمث  لّوألا 1309 . نونا  لباش   -ال- سأ  

َفلا  دامخإ  َبّرج  ذإ 
ْ
ەاوق  تّش  يه  ّنلو  .مويلا  كلذ  ناد   هلاق  امّرو  ّلإلا ) 1311 . روهظلا 

جــــتّتلا لان  ّمث  .سماخلا  وتنمل  االا  ەّدض  هماقأ  يذلا  فلاحّتلا  لواحو ك  الاطإ  لامش  نم  ةددع  ندم 
الاطإ ّنأ  ناد  دقتعو  .هسفن  ماعلا  نم  بآ  نم  نعلاو  عباّرلا  انيس   برق  وت 

ّ
هّنلو  امور  1313 ،  

.هلالحب عباّسلا  يه  ع  يذلا  ّاّسلا  ماظّنلا  لاقتسال  ةأّهم  ُدع  تنا  ام 



[←1547]
.هتناخ لمع ع  ّمث  ةّساسلا  عباّسلا  يه  عــــراشم  رزآ  يذلا  سماخلا ، وتنمل  ةراشإ إ 



[←1548]
.ةّبالا ّرك  سماخلا ع  وتنمل  َقبسو  نانأ 

ْ
دلُو   دقو  ارارم ،) ەراذ  َقبس   ) نماثلا وشافنوب  االا  وه 

.سوؤرلا وكنم  َرئافح  سطاغ   محجلا ، تاوبالا   نم  ةئفلا  ەذه  نام  انه إ  ناد  ش 



[←1549]
ملعج يذلا  عيطقلا  عيمجلو  مسفنأل  اوهّبتف  « ) 28 /20 ( » لُسّرلا لامعأ   » ددجلا ،» دهعلا   » درو 
نم ةلشمف  ءاضبلا  ةدرولا  اّمأ  همد .» اهبسا  لا  ةسنك هللا  اورهسل ع  هل  اساّرح  سدقلا  حوّرلا 

.ةعطاّسلاو ةءاّضولا  سّدقلا  ماسجأ  إ  اّنحوي ،» اؤر   » بسح زمرت ، لا  نراتخملل ، ضبلا  تاءاعلا 
.قِلأو ءألتم  ضاب  وهف  هلعو ،



[←1550]
.ةمئادلا مهتّبحم  عضوم »  » وه يذلا  و هللا  ّلإلا ، روّنلا  يأ  



[←1551]
لمأ ةئذ ع  اهتخسمو إ  اه  اهنم  تراغف  سفز  اهقشع  ةّروح  وتسلا )»  » مسا ةفورعم أ  و   ) سلإ

(. سويدفوأل « تالّوحتلا » رظنأ « ) بلا ّبدلا   » ةكوك اهلوحو إ  ءامّسلا  سفز إ  اهعفرف  .ةدطك  ت 
ُ

لاتغ نأ 
امور ام  ةعور  مامأ  ةربالا )»  )» ءاغلا قاعصنا  ّعشملاو  دعّسلا  ماقملا  اذه  غلل  هتشهد  انه  ناد  نراقو 

(. ةلاّتلا ةشاحلا  رظنا  « ) لا
ً

ەونارت  » اصوصخو ةّنامورلا ، ةّروطامالل  ةمصاع  تنا  موي 



[←1552]
.ةطنب طنطسق إ  لاقتنا  ّح  ةرطاألل  اماقم  و  االا ، ّرقم  نا  هف 



[←1553]
هنب و ةفاسملا  قّمعتو  اراقو أ  سّدقلا  ضت ع  لا  خيش ) ) sense ةّنتّلا ةدرفملا  ناد  مدختسإ 

.تاب



[←1554]
«. ةاحلا عبي  « ـ ب مازملا »  » ەوعدت يذلا  وه هللا ،



[←1555]
ةلمحلا مهاسو   وفل » » ريد سّسأو  اسرف ) 1091   ) نوجد برق  تنوف ، دلو   رانرب ، سّدقلا  وه 

دهعلا  » لاق  همسا  ّلعلو  .ءارذعلا  مم  ّصاخ  قلعت  نع  هتااتك  ت 
ُ

برع وتو  1153 .
ّ

ةناّثلا ، ةّيلّصلا 
ةّخراّتلا هتبقحو  هتّسرف  ْنلو  ىرخأ ،) عضاومو   4/36 لُسّرلا ، لامعأ   ) اانرب سّدقلا  مسا  ددجلا ،»

.حيسملا دّسلل  ناعملا  سّدقلاو  راحألا  عم  راج  وه  ام  همسا  بعت  نع  عنتمن  اناتلعج 



[←1556]
ةروص ت 

ُ
َتع تنا  امورب ، سرط  سّدقلا  ةّق  ةظوفحم   ةّطنب  ةنوقإ  قلطملا ع  مسالا  وه  انوف ،» »
ّاورلا اذه  لعف  ام  سّدقملا ، عبسألا  اهلّمأتل   ءاجرألا  عيمج  نم  نوتأ  جاّجحلا  ناو  .ةّققحلا  عس 

ةققح اس   الاطإ  نع  اهدعُ  نك  ْنو  ةدع ، دال  نم  ٍتآ  ّجاحلا  َنأ  ةلالدلل ع  اتاورك  ناد  راتخإ  )
(. رمألا



[←1557]
(. اهركذ قبس   ) ضرألا اهب  قرح  نأ  كشوأو  اهتداق  وتيف  ءاسأ  لا  سمّشلا  ةع 



[←1558]
.ءارذعلا مم  لامَج  ةنتفلا  ەذهب  دصق 



[←1559]
.ةّلصألا ةئيطخلا  حج  تّس  ّلا  ءاّوح ،  



[←1560]
رْفس  » رظنأ.ةّلمعلا وأ  ةطشّلا  ةاحلا  ةثيل إ  اهتخا  زمرت  ةلمأتلا ، ح  ةاحلا  زمر  ةناّثلا ، بوقع  ةأرما 

«(. ةنماّثلا ةدوشألا  « » رهْطملا و« (، 30-29/16 « ) نكتلا



[←1561]
نم دوهيلا  تذقنأ  نَم  تدوهي   .بوقع  ّمأو  قحسإ  ةأرما  ةقفر   .قحسإ  ّمأو  مهاربا  ّنلا  ةأرما  ةراس  

(. هتّدج ةّدج   ) دوادل ةثلاّثلا  ةّدجلا  ثوعار ، ّغملا »  ةّدج  .انافلوأ و« مهدئاق  اهلاتغا  ّروشألل  مهتّيدوبع 



[←1562]
ةأرما عباشب  هلوخدل ع  هخّوو  ناتان  ّنلا  ەاتأ  امدنع  ، 51 رومزملا » «.. » ا أ مَحرإ   » رومزم دواد  فلأ 
ثح  » اّروأ عضوي  نأ  دواد  بلط  ذإ 

ْ
نوّمع  ةناّثلا ع ب  ةلمحلا  خألا   اذه  لتقم  هّسو  ّحلا  اّروأ 

ةئيطخ  » ةاح د  أو  .ناملس  هل  دلتو  هتب  عباشب إ  دواد  ّمضس  ُدع ، امفو  اددش .» لاتقلا  نوك 
.(12-11 « ) اثلا لئومص  رْفس   » ەذه  دواد »



[←1563]
.ءاضبلا ةدرولا  قخ  الوقاش  اطخ  نلش  ةّدوهيلا  ةناّدلا  خــــرات  نم  تاعلاطلا  ةوسّلا  كئلوأ  ّنأ  يأ 



[←1564]
هجّتي اهب  لا  ةلاّشلا  بسح  ّفص ، ملالّسلا إ  نمسق  ةلاّتلا ، تابألا  ءيراقلا   ظحالس  ام  يأ ،

ُلق نم  آلا  حيسملا  وأ  ەروهظ ، قوتو 
ّ

اوع هلق  اوتام  نَم  ةسّلا إ  مداقلا  حيسملا  انمز : حيسملا  نامإلا إ 
.هتلاسر نوعو  ەدع  نودلويس  نّم  ةسّلا إ 



[←1565]
:(11/11  ) ّم لجنإ  هنع   درو  .حيسملا  ةذمالتو  لُسّرلا  ب  دئاّرلا »  » ةاثم وه  نادمعملا  اّنحوي 

، سباملا تس   َثكم  دق  وهو  نادمعملا .» اّنحوي  نم  ُأ  ءاسّلا  دالوأ  رهظ   مل  مل : لوقأ  َّقحلاو  »
ماوّدلا نا ع   » نإ

ّ
ه انه  هنع  لوقلا  سفتو  .نخآ  عم  اهنم  هلشنس  يذلا  حيسملا  دّسلا  توم  هتوم إ  نم 

هّمأ ّنأ  فك  ( 40-11/39  ) اقول ەاور  ام  لجنإلا  فص  هّمأ : نط  وهو   حوّرلا  لاني  هنوك  وه  اسّدق ،
تءاجو .عسب  مم  هف  تلح  يذلا  هسفن  ناوألا  ارقاع ،  تناو  اهتخوخش  ه و   تلح  تااصلأ 

حوّرلا نم  ْتألتماو  اهنط  نجلا   ّضكترا  مم ، مالس  تااصلأ  ْتعمس  اّملف  ، » تو
ُ

اهكرا اهرول  مم 
« ...سُدقلا



[←1566]
، وّتيدنب سّدقلاو  سودرفلا ،)»  » نم ةاعلا  ةدوشألا  اصوصخ  رظنأ   ) ەركذ قبس  وكسشنارف ، سّدقلا 

ُو هتافلؤم  فرع  ناد  ناف  طسغوأ  سّدقلا  اّمأ  اضأ ؛ ەركذ  قبس  ةّتكدبلا ، ةّعمجلا  سّسؤم 
.ةّناحورو ةّيد  تاّعمج  وأ  قَرفل  ةّساسألا  دعاوقلل  فلؤم  انه  ناد  مهركذو  .هتاسارد  اهب   داهشسالا 



[←1567]
.انيلع ةفاخ 

ً
ّلظت  ثعاوبلا  ّنأل 



[←1568]
دق ناو هللا  (، 22 /25 نّتلا ،» رْفس   » رظنأ  ) امهّمأ نط  امهو   ناراعتي  نامأوّتلا  بوقعو  وسع  نا 

وه دحاو  لجر  نم  ْتلح  ةقفر  ّنأ  : » سلوب سّدقلا  لاثملا إ  اذه  لوأت  دوعو  .اّثلا  ّبحأو  لوألا  ضغأ 
«( ...راتخالا ةّح  مئاقلا ع  بدت ا  يل  ا ، وأ  اخ  المعو  ناّصلا  دلوي  ْنأ  َلقف  قحسإ ، انوبأ 
.ّلإلا لضفلا  ثعاوب  راوغأ  ذعت س 

ّ
ر ةراشإلل إ  انه  ٌقوسم  لاثملاو  (. 11-9/10 ةمور ،» لهأ  ةلاسر إ  »



[←1569]
.لضفلا كلذ  عم  بسانّتلا  ّواطلا  سوؤر  جّتي  ّلإلا  لضفلا  رون  ّنأ  يأ 



[←1570]
ةجرد توافت   اهعي  لاو  اوندو ، اولع  يوامّسلا  جردملا  نوراتخملا   اهلغْش  لا  عقاوملا  فالتخا  عبي  ال 
.ةدالولا ةظحل  ذنم  ةَّصملا إ هللا  ةرظّنلا  ءاضم  نيات   نم  ل  قاقحتسالا  توافت   نم  ةّواطلا ، ةطغلا 

.دلو ّلل  ەوبح هللا  يذلا  لضفلا  توافت   نع  ەرود  برع  اّمم 



[←1571]
.ناتخلا مهتءارب  معدت  مهيلع  نا  لوحفلا  ّنأ  يأ 



[←1572]
و مم ، ًءافتحا  لّوألا  كِّرحملا  ءامس  لزن إ  دقو  وألا ) ةّحملا   ) لج ةكئالملا  بك  اهدّدري  ةالّصلا  ەذه 

.ةّحسملا تاولّصلا  حتتفت  لازت  ام 



[←1573]
ءاّرج نم  ةّلا  قاذأف  ةمّرحملا  ةهافلا  مضق  مدآ ع  ؤّرجت  ةحضاو إ  ةراشإ  ەذه  بألا  قوذ  ةراسج   

.ارم امعط  كلذ 



[←1574]
حيسملا دّسلا  نع  ثرو  يذلا  سرط ، سّدقلا  نع  وه  ماللاو  .تاومّسلا  تولم  سودرفلا ، ةرهّزلا   ەذه 

.ّيوامّسلا تولملا  َاتفم 



[←1575]
انه ةهّبشملا  ةسنلل ، ءاقش  دوهع  اؤرلا »  » أّتو  هتافو  لق  ولا  ّلت  يذلا  ّجنإلا  اّنحوي  سّدقلا  وه 

.بلّصلاو ةقحالملا  مالآ  نمثب  ثلن  سورع 



[←1576]
«، جورخلا رْفس   » ءارحّصلا ىولّسلاو   نملا  نم  يذتغو  وم  عاتا  دّدي   نا  يذلا  ّيدوهيلا  بعّشلا  وه 

.(35-16/1



[←1577]
تاب إ تعفد  نَم  .اهل و  ادُم  هسفن  ّدع  ناد  نا  لا ، رم  ةعفشو  ازواس  ةسّدق   
نا ثح  سباملا  تهذف إ  ةملظملا ،» ةاغلا   » هئاّتلا  ناد  ذقنُتل  سودرفلا »  » اهنام  ةحرام 

(. ةناّثلاو وألا  تدوشألا  محجلا ،»  » رظنأ  ) ەداشرب هتفلو  ويلجرف 



[←1578]
ەانعمل  الو  موّنلا  ةجاحلا إ  ناد  رعشُ  يذلا  تقولا  اذهل  عطاق  سفت  مدقت  نم  حاّلا  نكمتي  مل 

كذت وه  مأ  هلاذتبال ،) دَعسم  عم   ) هتكو ىأر  ام  مظُعل  بعّتلا  رعش  ناد  أد  له  .هف  وه  يذلا  قاّسلا 
؟ سودرفلل هتراز  ةاهن  باقا  عم  هلإ  دوع  ْنأ  يذلا ي  ّرألا  نمّزلا 



[←1579]
ًاقالطنا سّسأتی  اھنبا  ناك  نَم  ةنبا  اھرابتعاب  میرم  نع  ( ّيجروتَیللا  ) ّيرئاعّشلا مجعملا  يف  فورعملا  زاجملا  اذھ  ّنإ 

.سدقلا َحوّرلاو  َنبالاو  َبألا  عوسی  ھیف  دّسجی  يذلا  ثولّاثلا  ةدحو  نم 



[←1580]
.ّةیدبألا ایاّونلا  رّرقتت  ھیفو  ءادتفالا  لجأ  نم  لماع  سلجم 



[←1581]
تحاتأ نَم  يھ  ءادتفالاب ، ّةیناسنإلا  َتبَح  يتلا  میرم ، ةمومأو  .ةرھَّزلاب  ًانایحأ  يتناد  اھوعدی  ةیوامّسلا ، ةدرولا  يأ 

.ةدرولا هذھ  اھعامتجاب  لّكشتو  ءامّسلا  ىلإ  ىقرت  نأ  ةلضافلا  حاورألل 



[←1582]
.ةریھظلا سمشك  ةلعّشلا  جّھوتت  ثیح  صلاخلا ، رّونلا  ءامس  وأ  سویریبمألا  يف  يأ  انھ ،



[←1583]
(. ثلّاثلا باتكلا  ةذاینإلا ،»  )» حایرلا اھّریطت  قاروأ  ىلع  اھاءوبن  بتكت  الوبیس )  ) لیبیس يموك ، ةفاّرع  تناك 



[←1584]
.ّيھلإلا رھوجلا  ّلثمتل  يتناد  ھلذبی  يذلا  ّيواسأملا  دوھجملا  أدبی  انھو  .هاوق  رخآ  ّىتح  هرصب  مدختسا  املاط  يأ 



[←1585]
.نوكلا ةدحو  نع  ةروصك  باتكلا  ةراعتسا  ءيراقلا  لباق  نأ  قبس 



[←1586]
.ةقباّسلا ةثالثلا  تایبألا  يف  اھنع  رَّبعملا  رھوجلا  رھوج  ةركف  ایفسلف  انھ  يتناد  دیعتسی 



[←1587]
.ةعتملاب ساسحإ  نم  ھب  يتأی  ام  ىلع  مئاق  نیقیلا 



[←1588]
، ّةیبھذلا ةّرجلا  نع  ًاثحب  نوّساج  ةدایقب  ّةینانویلا  ایجولوثیملا  لاطبأ  نم  ددع  اھیف  قلطنا  يتلا  ةنیفّسلا  يھ  وغرآ » »

ُدعب امیف  راص  يذلا   ar- Gonautes اھیّحالم مسا  ءاج  اھمسا  نمو  .رحبلا  بابع  رخمتو  ىنُبت  ةنیفس  لّوأ  رَبتُعتو 
ھلإ نوتبن  شھدنا  دقو  طیرقنعلا .)  ) تّایطوبطخألا نم  فنص  ىلع  كلذكو  ةیعارّشلا  قراوّزلا  ضعب  ىلع  قلُطی 

يذلا ّيوامّسلا  دھشملا  يف  ةدحاو  ةظحل  ّنأ  وھ  يتناد  هدصقی  امو  .هایملا  ةحفص  ىلع  ةروكذملا  ةنیفّسلا  ةیؤرل  رحبلا 
وأ ّةیلذجلا  ةلاحلاب  طبترم  نایسن   ) نایّسنلا نم  ھیف  ثدُحتل  ةیفاك  تناك  ھیف ، ّةیئرم  ةدحاو  ةطقن  وأ  انھ ، ھفصی 
ةنیفُسلا ىركذ  ْتلعج  ًانرق  نورشعو  ةسمخ  ْھتثدحأ  اّمم  رثكأ  ریھطتكو ) ٍصالخك  ّىقلتم  وھف  يلاتلابو  ّةیقارشإلا ،

.شاھدإ اّمیأ  نوتبن  ھلإلا  اھأرم  شھدأ  يتلا  يھو  نایّسنلا  ّيط  يف  عبقت  وغرآ 



[←1589]
.صّقنلاب غومدم  نع هللا  ّدیعب  وھ  ام  ّلك  .هللا  َجراخ  نوكی  نإ  ام  اًریخ  دوعی  ریخلا ال  ّىتح  ّھنأ  يأ 



[←1590]
.اھسفن داعبألابو  ناولأ  ةثالثب  تارادم ، ةثالث  وأ  رئاود  ثالث  ثولَاثلا : ّرس  فصو  ىلإ  انھ  يتناد  ىعسی 



[←1591]
يھ رّونلا ، اھیلع  سكعنی  يتلا  ةینّاثلاو ، بألا ؛ يھ  رّونلا ، سكعت  يتلا  ىلوألا ، ةرئّادلاف  ثولّاثلل : ّيتوھال  ّلثمت  انھ 

حوّرلا يھ  نبالاو ، بألا  طّسوتت  يتلا  ةثلّاثلاو ، بألا ؛ دی  ىلع  قولخملا  باطخلاو ) لقعلا   ) سوغّوللا وأ  نبالا 
.سدقلا



[←1592]
اھضعب ّةیرعشلا  ةرابعلا  رصانع  اھب  ّدترت  يتلا  ةلكاّشلا  هذھبو  ةریھش ، تایبألا  هذھو  .دحاو  ّلكك  ھسفن  ّبحی  ثولّاثلا 

( رشع سداّسلا  نرقلا   ) ڤیس سیروم  ّيسنرفلا  مھنم  نیقحال  نّییبروا  ءارعش  ىلع  غلاب  ریثأت  اھل  ناك  ٍضعب  ىلع 
يف ةھولألا  نم  ةلتك  : » ةلئاقلا ھتایبأ  ةنراقملا ، لیبس  ىلع  ًابتاك ،«  يتناد   » اھباتك يف  ھیسیر ، نیلكاج  دروت  يذلا 

«. حرفی اھب  هدحوو  ھتاذ  ّرسی  َهدحو  ءاھتنا /  الب  ٍنومُِكب  ھتاذ  بلق  يف  ءيلتمم  رھوج  ةمحتلم /  اھتاذ 



[←1593]
« ھسفن نوللاو   » .عوسی يف  ّةیھلإلاو  ةیناسنإلا  نیتعیبطلا  جازتما  يأ  لولحلا ، زغل  فصو  ىلإ  انھ  يتناد  يمری 

.حیسملا ّدیسلا  صخش  يف  كاكفلل  نیتلباق  ریغ  نیتعیبطلا  نوك  ىلإ  ریُشی 



[←1594]
عیبرتب ریكّفتلا  ًاثبع  لواحی  يذلا  حاّسملا  ةلاح  ىلإ  عوجّرلاب  ّيھلإلا  زغللا  راوغتسا  ةلواحم  نالطب  يتناد  فصی 

( .ّلحلا ىلع  ةّرذعتم  اھربتعاو  ةبدأملا »  » يف ةلأسملا  هذھ  يتناد  جلاع  ْنأ  قبسو   ) ةرئادلا



[←1595]
ّةیبرعلا ةنورم  نم  ةدافإلا  انلواح  يذلا  ، sindova ًالعف : انھ  يتناد  حرتجی  نیأ )» )»  dova ماھفتسالا مسإ  نم 

ْتأجل  )» ھسفن ماھفتسالا  مسا  نم  ًالباقم  ھل  دجت  ْنأ  نع  ّةیسنرفلا  ةغللا  تزجع  ام  وھو  نَّیأتب ،» «ـ ھنع ب ریبعتلاو 
وأ جمدنی  )»  sintegrer لعفلا : ىلإ  نوینول  يرنھو  )» ...يف دقعْنی   sy nouer لعفلا :)» ىلإ  ًالثم ، ھیسیر ، نیلكاج 

.»...ـِ ّفیكتی ل )»  sadapter: لعفلا ىلإ  ْكب  نایتسیركو  محتلی ب )»...ـ



[←1596]
.ّةیقارشإ ةلاح  ىصقأ  غولب  ىلإ  قربلا  عالدنا  ریُشی 



[←1597]
كّرحی نَم  ُدجَم  : » ھسفن ءزجلا  نم  لّوألا  تیبلا  سودرفلا »  » نم ریخألا  تیبلا  اذھ  دیعتسی  فیك  ءيراقلا  ظحالی 

«. سودرفلا و« رھْطملا »  » و میحجلا »  » ّلك نم  ةریخألا  ةدرفملا  موّجنلا »  » ةدرفم لّكشت  فیكو  ءایشألا ،» عیمج 
.ھیمجرتمو يتناد  حاّرش  نم  مھلامعأ  انعجار  نَم  نیب  ھیلإ  ْتھبتنا  يتلا  ةدیحولا  يھ  ھیسیر  نیلكاجو 



[←1598]
سودرفلا يف  ھمسا  درو 



[←1599]
.سودرفلا يف  ھمسا  دروو  ھنس 1189  ةقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1600]
.سودرفلا يفو  ، 1076 ھنس ةقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1601]
.سودرفلا يفو   1201 يتنس 1189 ، نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1602]
يتنس 1255 و1277. نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1603]
1260 و1277. يتنس نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1604]
يف 1298. ةایحلا  دیق  ناكو  يتنس 1295 و1298  نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1605]
ةنس 1277. ةقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1606]
1237 و1241. يتنس نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1607]
.میحجلا يف  دروو  ةنس 1269  ة  قیثو يف  ھمسا  درو 



[←1608]
ھنس 1260. يتربأتنوم  ةكرعم  يف  كرتشاو  يتنس 1260 و1278  نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1609]
يتنس 1269 و1277. نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1610]
يتنس 1239 و1256. نیتقیثو  يف  ھمسا  درو 



[←1611]
.يتابأ يلدویالوكس  يد  ينارود  ھنبا  اھنا  نظیو  ادكؤم ، اھترسا  فرعن  الو  ّيتناد  ةدلاو  يھ  هذھ 



[←1612]
ةنس 1320. ة  قیثو يف  ھمسا  درو 



[←1613]
تاونس 1297 و1320 و1332 و1342. يف  قئاثو  يف  ةمسا  درو 



[←1614]
.انفار يف  ایفیلوأ  تناس  رید  يف  ةبھار  تناك 



[←1615]
.اھتینابھر دعب  يشترتایب  يھ  اینوتنأ  نإ  لاقیو  ةنس 1332  ةقیثو  يف  اھمسأ  درو 



[←1616]
ةنس 1577. ةقیثو  ىف  ھمسا  درو 



[←1617]
ةنس 1668. ةقیثو  ىف  ھمسا  درو 



[←1618]
ةنس 1695. ةقیثو  ىف  ھمسا  درو 



[←1619]
ةنس 1888. ىلإ  ةنس 1880  نم  ةیقدنبلا  ظفاحم  حبصأ 



[←1620]
.اتیرجرم ةكلملا  ةیشاح  نم  تناك 



[←1621]
.ةمدخلا ءانثا  تیفوتو  ىلوألا  ةیملاعلا  برحلا  يف  ةعوطتم  ةضرمم  تلمع 



[←1622]
. ایلاطیإ كلم  رصق  يف  ةیشاحلا  نم  تناك 
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